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Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa extraordinară  

din data de 16 septembrie 2019 s-a făcut de  îndată, în data de 16.09.2019 prin 

Dispoziţia nr. 547/16.09.2019 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu 

prevederile art. 133 alin. 1  și art. 134  alin. 4, art. 135, art. 154 alin. 1,  art. 155 alin. 1 

lit. b și e,  alin. 3 lit. b și art. 196 alin. 1 lit. b  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr. 57/2019  privind Codul  Administrativ. 

A participat de drept doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad. 

Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de  16 septembrie 2019. 

La şedinţă au fost prezenţi 10 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în 

funcţie, 7 consilieri locali fiind absenți (Ionel Daniel Adam, Vasile Bârea, Vasile 

Poenaru, Ionel Circo,  Dorin Sorin David, Bogdan – Sorin Ștefea  și Ioan Hărăguș). 

În calitate de invitat a participat doamna Ioana Manea – Compartiment Relații 

Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi  

prevederile art. 137 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019  privind 

Codul  Administrativ,  doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, 

constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia. 

Totodată, doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, 

reaminteşte consilierilor locali prezenţi prevederile art. 228  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr. 57/2019  privind Codul  Administrativ şi anume:  

„ ART. 228 

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali 



(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I 

titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia 

să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului 

administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, 

care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: 

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de 

debitor al unei obligaţii; 

c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator 

sau de la care obţine venituri; 

d) o altă autoritate din care face parte; 

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, 

care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;f) 

asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una 

dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei 

consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la 

adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în 

procesul-verbal al şedinţei. 

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai 

este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la 

care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu 

încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 

176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie 

privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu 

diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”. 

 Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, mulţumeşte consilierilor locali pentru 

prezenţă şi precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de necesitatea 

intabulării terenului aferent bisericii construită în Parohia Ortodoxă Română Brad 3 în 

scopul obținerii în regim de urgență a autorizației de funcționare ISU. 

În continuare, doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, dă 

cuvântul domnului  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru  pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă citire proiectului ordinii de zi. 
 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr. 2/2005 privind darea în folosință gratuită Protopopiatului Brad a 

unei parcele de teren pentru construirea unei biserici ortodoxe în cartierul Micro 1 din 

municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 



 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru 

instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 189/2018 

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de 

funcționare ale unităților comerciale din municipiul Brad, județul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 4. Proiect de hotărâre privind  transmiterea sectorului de drum național (DN 74) 

cuprins între km 0 + 000 și km 4 + 460 precum și a terenului  aferent, din administrarea  

Consiliului  Local al Municipiului Brad  în administrarea  Ministerului Transporturilor – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 5. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2019 

privind aprobarea înființării unui post temporar înafara organigramei – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului  Serviciului Public de 

Salubrizare al Municipiului Brad inițiat de primarul Municipiului Brad. 
 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot ordinea de zi 

prezentată care se aprobă cu 10  voturi "pentru”, 7 consilieri locali fiind absenţi 

(Ionel Daniel Adam, Vasile Bârea, Vasile Poenaru, Ionel Circo,  Dorin Sorin David, 

Bogdan – Sorin Ștefea  și Ioan Hărăguș). 

 

 În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în 

ordinea aprobată. 

 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Brad nr. 2/2005 privind darea în folosință gratuită 

Protopopiatului Brad a unei parcele de teren pentru construirea unei biserici 

ortodoxe în cartierul Micro 1 din municipiul Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

Domnul  Viceprimar, Vasile Podaru, dă citire proiectului de hotărâre  şi  prezintă 

referatul de aprobare.  

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Brad nr. 2/2005 s-a aprobat darea în folosință gratuită  

Protopopiatului  Brad a unei suprafețe de teren de 700 mp. din terenul înscris în C.F. nr. 

2852 Brad, nr. topo. 362/x/2/4/14, situat în zona Micro 1, la intersecția străzilor 

Victoriei cu Transilvaniei în vederea construirii unei biserici ortodoxe. 

Solicitarea de atribuire a acestui teren a fost făcută de către Protopopiatul Brad în 

numele și pentru Parohia Ortodoxă Română Brad III care, la acea dată, era 

nefuncțională, postul de preot paroh fiind vacant. 



Parohia Ortodoxă Română Brad III a fost înființată prin Hotărârea nr. 3878 - 

B/1998 a Consiliului Eparhial, prin modificarea teritorială a Parohiei Ortodoxe Române 

Brad I. Tot prin această hotărâre s-a hotărât că preotul care va fi numit pe postul vacant 

de preot paroh ”va avea obligația de a construi locaș de cult”. 

Ulterior, s-a efectuat dezmembrarea topografică a acestei parcele, rezultând astfel 

extrasul C.F. nr. 64011 Brad, nr. topo. 64011. 

În vederea executării lucrării pentru care terenul a fost solicitat, au fost făcute 

demersuri de către Pr. Stan Gheorghe care, la data atribuirii terenului în folosință 

gratuită Protopopiatului Brad, funcționa ca preot coslujitor la Parohia Ortodoxă Română 

Brad I – Sector 2. 

Ulterior, de la 1 iulie 2007, Pr. Stan Gheorghe a fost numit preot paroh al Parohiei 

Române Ortodoxe Brad III. 

Ținând cont de cele expuse mai sus, de cererea  Parohiei Ortodoxe Române Brad 

III, înregistrată la primăria Municipiului Brad sub nr. 35846/10.09.2019, de modificările 

topografice intervenite în timp, precum și de modificările legislative, consideră că este 

necesar și oportun a se modifica Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 

2/2005, respectiv a articolului 1 din această hotărâre, în sensul dării în folosință gratuită 

Protopopiatului Brad pentru Parohia Ortodoxă Română Brad III a unei parcele în 

suprafață de 700 mp. teren înscris în C.F. nr. 64011, nr topo 64011, situat în zona Micro 

1 la intersecția străzilor Victoriei cu Transilvaniei, în vederea construirii unei biserici 

ortodoxe.” 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, prezintă 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, 

potrivit  prevederilor  art. 139 alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, necesită votul majorităţii absolute a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu 10  voturi "pentru”, 7 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam, Vasile Bârea, Vasile Poenaru, Ionel Circo,  Dorin Sorin David, 

Bogdan – Sorin Ștefea și Ioan Hărăguș) se adoptă Hotărârea Consiliului Local 

nr.122/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 

2/2005 privind darea în folosință gratuită Protopopiatului Brad a unei parcele de 

teren pentru construirea unei biserici ortodoxe în cartierul Micro 1 din municipiul 

Brad. 

 



 Punctul  nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al Primarului Municipiului Brad, 

precum și pentru instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  Viceprimar, Vasile Podaru, da citire proiectului de hotărâre  şi  prezintă 

referatul de aprobare .  

 Domnul Viceprimar ,Vasile Podaru, precizează că în prezent, Organigrama şi 

Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, 

aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi 

serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad  conțin  

135 de posturi aprobate prin H.C.L. nr. 117/2018, după cum urmează: 

-   2 posturi demnitari (primar și viceprimar) 

-   1 post de secretar – funcţie publică de conducere 

-   5 posturi - funcţii publice de conducere 

- 62 posturi - funcţii publice de execuţie 

-   5 posturi contractuale de conducere 

- 60 posturi contractuale de execuţie. 

   Pe lângă cele 135 de posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art. 

III alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările şi completările ulterioare, mai există, finanţate din bugetele 

locale, 123 posturi la „Asigurări şi asistenţă socială” – capitol bugetar 68.02, respectiv 

319,5 posturi la „Sănătate”-  capitol bugetar 66.02. 

    În acest context, menționăm faptul că, prin adresa nr. 4001/26.04.2018 a 

Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, înregistrată la Primăria Municipiului Brad 

sub nr. 13281/10.05.2018, a fost comunicat numărul maxim total de posturi stabilit 

pentru anul 2018,  pentru Primăria Municipiului Brad, conform OUG nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum 

şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv un număr maxim total de posturi de 164. 

În conformitate cu prevederile art. 611 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, ”autorităţile publice locale au obligaţia ca în termen de maximum 

120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să aprobe structura 

organizatorică prin care se stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin transformarea funcţiei publice 

generale de secretar al unităţii administrativ - teritoriale, respectiv al subdiviziunii 

administrativ - teritoriale”.  În contextul acestor prevederi legale, propun 

transformarea funcției publice generale de secretar al Municipiului Brad în funcție 

publică specifică de secretar general al Municipiului Brad în aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. (poziția 3 în statul de funcții). 

În vederea optimizării activității din instituție, propun reorganizarea 

Compartimentului Management al Calității din aparatul de specialitate al Primarului 



Municipiului Brad în Compartiment Control Intern și Management al Calității, urmând 

a fi adaptate și completate corespunzător atribuțiile din fișa postului pentru funcția 

publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional asistent, funcție prevăzută în 

prezent în statul de funcții al instituției la poziția 7 și pe care propun să o transformăm 

în inspector, gradația 5, grad profesional superior .  

 În conformitate cu prevederile art. 37 – Secțiunea 4 din Regulamentul (UE) nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, regulament 

care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, operatorul de date personale, în cazul 

nostru instituțiile publice, desemnează un responsabil cu protecția datelor, în condițiile 

legislației în vigoare, responsabil care are, potrivit prevederilor art. 39 din regulamentul 

mai sus amintit, în principal, următoarele sarcini: 

1. informarea şi consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de 

operator, precum şi a angajaţilor care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care 

le revin în temeiul prezentului regulament şi al altor dispoziţii de drept al Uniunii sau 

drept intern referitoare la protecţia datelor; 

2. monitorizarea respectării prezentului regulament, a altor dispoziţii de drept al 

Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor operatorului sau 

ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter 

personal, inclusiv  alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare 

a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente; 

3. furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului 

asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu 

articolul 35; 

4. cooperarea cu autoritatea de supraveghere; 

5. asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind 

aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36, 

precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune. 

În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecţia datelor ţine seama în 

mod corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, luând în considerare 

natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării. 

În vederea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, propun înființarea unui 

Compartiment Responsabil cu Protecția Datelor în cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Brad, cu un post de funcționar public de execuție de 

inspector, clasa I, grad profesional principal (poziția 8 în statul de funcții). 

Compartimentul Buget, Finanțe, Contabilitate din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad este prevăzut în organigrama instituției cu două posturi de 

funcționar public de execuție, actualmente ocupate. Având în vedere volumul mare de 

lucru la nivelul acestui compartiment, propun înființarea a încă unui post în cadrul 



acestui compartiment, și anume un post de funcționar public de execuție de inspector, 

clasa I, grad profesional principal  (poziția 35 în statul de funcții). 

Compartimentul Taxe și Impozite Locale – impunere, constatare, control din 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad este prevăzut în organigrama 

instituției cu patru posturi de funcționar public de execuție și un post contractual de 

execuție, actualmente ocupate. Având în vedere volumul mare de lucru la nivelul acestui 

compartiment, propun înființarea a încă unui post în cadrul acestui compartiment, și 

anume un post de funcționar public de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

asistent (poziția 40 în statul de funcții). 

În conformitate cu prevederile art. 610 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, ”autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de 

maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să 

stabilească funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice 

prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului 

activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea 

unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii 

publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 

50%.” În contextul acestor prevederi legale, propun modificarea celor trei funcții 

publice de execuție de expert, gradația 5, grad profesional superior din cadrul 

Compartimentului Achiziții Publice din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad în consilier, gradația 5, grad profesional superior. (pozițiile 47, 

48 și 49 în statul de funcții). 

În vederea respectării legislației în vigoare, în cadrul aparatului permanent al 

Consiliului Local al Municipiului Brad, propune înființarea unui post de funcționar 

public de execuție de consilier juridic, gradația 0, grad profesional debutant în cadrul 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad 

(poziția 53 în statul de funcții). 

Compartimentul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad este prevăzut în organigrama instituției cu un singur post de 

funcționar public de execuție – consilier, grad profesional superior, actualmente ocupat. 

Având în vedere volumul mare de lucru la nivelul acestui compartiment (gestionarea 

dosarelor profesionale pentru 2 demnitari și 58 de funcționari publici, gestionarea 

dosarelor personale pentru 140 de angajați cu contract individual de muncă, din care 82 

asistenți personali, raportări periodice, statistici etc.), propun înființarea unui al doilea 

post în cadrul acestui compartiment, și anume un post de funcționar public de execuție 

de inspector, clasa I, grad profesional principal (poziția 56 în statul de funcții). 

În cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad, ținând seama de importanța respectării legislației în 

vigoare în acest domeniu, propun înființarea unui post de funcționar public de execuție 

de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant (poziția 63 în statul de funcții), 

în vederea ocupării acestuia prin concurs organizat ulterior. 



În conformitate  cu prevederile art. 10 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, 

propun reorganizarea Compartimentului Sprijin Asociații de Proprietari din 

aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad în Compartiment Sprijin, 

Îndrumare și Control Asociații de Proprietari și trecerea acestuia în aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad (secțiunea XXIII în statul de funcții), cu 

atribuțiile prevăzute în legea mai sus amintită. În structura acestui compartiment se 

menține postul de natură contractuală de inspector de specialitate, clasa I, grad 

profesional I, și se înființează un post de funcționar public de execuție de inspector, 

clasa I, grad profesional principal (poziția 77 în statul de funcții). 

În vederea unei mai bune organizări a activității de arhivare la nivelul instituției, 

propun înființarea unui Compartiment Arhivă în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad (secțiunea XXIV în statul de funcții), prevăzut cu un post 

de execuție de natură contractuală de inspector de specialitate, grad profesional I 

(poziția 79 în statul de funcții). 

Direcția de Asistență Socială Brad a fost înființată prin H.C.L. nr. 35/2018, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cele ale H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență 

socială și a structurii orientative de personal. Având în vedere respectarea legislației în 

vigoare și optimizarea activității din cadrul acestei direcții nou înființate, se impun 

următoarele modificări de structură: 

- transformarea postului de conducere, de natură contractuală, de director executiv, 

grad II, în funcție publică de conducere (poziția 144 în statul de funcții); 

- transformarea postului de execuție, de natură contractuală, de inspector de 

specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Protecție Persoane 

cu dizabilități și Persoane vârstnice – Serviciul de Asistență Socială, în funcție 

publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent (poziția 247 în 

statul de funcții); 

- transformarea postului de execuție, de natură contractuală, de inspector de 

specialitate, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Protecție 

Persoane cu dizabilități și Persoane vârstnice – Serviciul de Asistență Socială, în 

funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant 

(poziția 248 în statul de funcții); 

- transformarea postului de execuție, de natură contractuală, de inspector de 

specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Protecția și 

Promovarea drepturilor copilului – Serviciul de Asistență Socială, în funcție 

publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent (poziția 249 în 

statul de funcții); 

- transformarea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad 

profesional principal în funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, 

grad profesional asistent.(poziția 263 în statul de funcții). 



De asemenea, propune modificarea denumirii unor substructuri ale 

organigramei și statului de funcții ale instituției, după cum urmează: 

- Biroul pentru Administrarea Domeniului Public și Privat (secțiunea VII.1. în 

statul de funcții) va deveni Birou Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- Compartimentul pentru Achiziții Publice (secțiunea IX în statul de funcții) va 

deveni Compartimentul Achiziții Publice; 

- Compartimentul de Informatică (secțiunea XIX în statul de funcții) va deveni 

Compartimentul Informatică; 

- Serviciul Public de Gospodărire Comunală Brad din subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Brad va deveni Serviciul Public de Întreținere și 

Gospodărire Municipală Brad. 

În urma modificărilor susmenţionate, Organigrama şi Statul de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile 

publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad (fără Direcția de 

Asistență Socială) va cuprinde un număr de 143 de posturi (pozițiile 1 – 143 în statul 

de funcții), care se prezintă astfel: 

   -   2 posturi demnitari ( primar și viceprimar) 

   -   1 post de secretar general – funcţie publică specifică de conducere 

-   5 posturi - funcţii publice de conducere 

   - 69 posturi - funcţii publice de execuţie 

   -   5 posturi contractuale de conducere 

   - 61 posturi contractuale de execuţie. 

         În contextul celor de mai sus   propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre  în forma prezentată. 

 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Huieț Petru – Voicu precizează că dumnealui nu este de 

acord ca acest proiect de hotărâre să fie supus  dezbaterii și aprobării în acestă ședință 

convocată astăzi, menționând că normal și firesc ar fi fost ca acest proiect de hotărâre  

să fie înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare viitoare, având posibilitatea toți 

consilierii locali să-l analizeze și să-l discute pe îndelete.  Menționează, în continuare,  

că nu este corect ca acest proiect să fie supus aprobării în acestă ședință motivat de 

faptul că această ședință nu este înregistrată video iar, dacă va fi supus aprobării, 

dumnealui va vota categoric  „împotrivă”. Propune amânarea proiectului de hotărâre 

până la ședința de consiliu ordinară. 

 În continuare, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru supune la vot 

propunerea de amânare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, 

precum și pentru instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local 

al Municipiului Brad, care cu 9 voturi „împotrivă” (Beciu Adina, Curtean Viorel, Leaha 



Ștefan Dorel, Mureș Mihai, Manea Iosif, Miheț Ancuța Florentina, Podaru Vasile, Chiș 

Alexandra, Mager Claudia) și 1 vot ”pentru” NU SE APROBĂ. 

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, prezintă 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, 

potrivit  prevederilor  art. 139 alin. 3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul  Administrativ, necesită votul majorităţii simple a consilierilor 

locali în funcție,  respectiv  6 consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu 9  voturi "pentru”, 1 vot „împotrivă” (Petru Voicu Huieț) și 7 

consilieri locali fiind absenţi (Ionel Daniel Adam, Vasile Bârea, Vasile Poenaru, 

Ionel Circo, Dorin Sorin David, Bogdan – Sorin Ștefea și Ioan Hărăguș) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2019 privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al Primarului Municipiului Brad, 

precum și pentru instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Brad. 

 

 Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 189/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și vizarea 

autorizațiilor de funcționare ale unităților comerciale din municipiul Brad, județul 

Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  Viceprimar, Vasile Podaru, da citire proiectului de hotărâre  şi  prezintă 

referatul de aprobare.  

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 189/2018 a fost aprobat Regulamentul pentru eliberarea şi vizarea 

autorizaţiilor de funcţionare ale unităţilor comerciale din municipiul Brad. 

Potrivit  prevederilor art. 12 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, ”Autorităţile administraţiei publice locale asigură corelarea 

autorizării desfăşurării unui exerciţiu comercial într-o structură de vânzare, cu 

conţinutul certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire.” 

În conformitate cu prevederile art. 6 din același act normativ, ”(1) Comerţul în 

zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. 

(2) Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului 

autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 

după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de 

urbanism. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul transferului, mutării sau 

extinderii unui exerciţiu comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de 

vânzare.”  



Ținând cont de faptul că odată cu  intrarea  în vigoare a  prevederilor O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale a fost abrogată,  se impune modificarea modelului tipizat al autorizațiilor de 

funcționarea ale unităților comerciale din Municipiul Brad. 

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, prezintă 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, 

potrivit  prevederilor  art. 139 alin. 3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul  Administrativ, necesită votul  majorităţii simple  a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  6 consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu 10  voturi "pentru”, 7 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam, Vasile Bârea, Vasile Poenaru, Ionel Circo,  Dorin Sorin David, 

Bogdan – Sorin Ștefea  și Ioan Hărăguș) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

124/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 189/2018 privind 

aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de funcționare 

ale unităților comerciale din municipiul Brad, județul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre  privind  transmiterea sectorului de drum 

național (DN 74) cuprins între km 0 + 000 și km 4 + 460 precum și a terenului  

aferent, din administrarea  Consiliului  Local al Municipiului Brad  în administrarea  

Ministerului Transporturilor – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  Viceprimar, Vasile Podaru, da citire proiectului de hotărâre  şi  prezintă 

referatul de aprobare .  

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 189/2018 a fost aprobat Regulamentul pentru eliberarea şi vizarea 

autorizaţiilor de funcţionare ale unităţilor comerciale din municipiul Brad. 

Potrivit  prevederilor art. 12 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată cu modificările și 

completările ulterioare,  ”Autorităţile administraţiei publice locale asigură corelarea 

autorizării desfăşurării unui exerciţiu comercial într-o structură de vânzare, cu 

conţinutul certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire.” 

În conformitate cu prevederile art. 6 din același act normativ, ”(1) Comerţul în 

zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. 

(2) Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului 

autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 

după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de 



urbanism. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul transferului, mutării sau 

extinderii unui exerciţiu comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de 

vânzare.”  

Ținând cont de faptul că odată cu  intrarea  în vigoare a  prevederilor O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale a fost abrogată,  se impune modificarea modelului tipizat al autorizațiilor de 

funcționarea ale unităților comerciale din Municipiul Brad. 

 În contextul celor de mai sus s-a propus modificarea Anexei nr. 4 la Regulamentul 

pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de funcționare ale unităților comerciale din 

municipiul Brad, județul Hunedoara,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

189/2018 și-l supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma 

prezentată. 

 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, prezintă 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, 

potrivit  prevederilor  art. 139 alin. 3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul  Administrativ, necesită votul  majorităţii absolute a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu 12  voturi "pentru”,7 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam, Vasile Bârea, Vasile Poenaru, Ionel Circo,  Dorin Sorin David, 

Bogdan – Sorin Ștefea  și Ioan Hărăguș) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

124/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 189/2018 privind 

aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de funcționare 

ale unităților comerciale din municipiul Brad, județul Hunedoara . 

 

 Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre  privind  modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 33/2019 privind aprobarea înființării unui post temporar înafara 

organigramei – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 

Domnul  Viceprimar, Vasile Podaru, da citire proiectului de hotărâre  şi  prezintă 

referatul de aprobare.  

 Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 33/2019  privind aprobarea înființării unui post temporar înafara organigramei, 

a fost aprobată înființarea unui post temporar de director de program, înafara 



organigramei, pe perioadă determinată, până la data finalizării proiectului și anume până 

la data de 11.08.2020. 

 Acest post  de director de program era necesar pentru a reîntregi echipa de proiect 

a partenerului Primăria Municipiului Brad alcătuită din: director de program, jurist și 

diriginte de șantier.  

 Primăria Municipiului Brad este unul dintre cei trei parteneri din Proiectul 

Comunitatea Brad  - Accepta sprijinul nostru, ID MYSMIS2014: 101234, depus în 

cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4.2 

Prioritatea de investiție  9ii Integrarea socioeconomică a comunităţilor marginalizate, 

cum ar fi romii, apel de proiecte POCU/20/4/2/ Reducerea numărului de comunități 

marginalizate (non - roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin 

implementarea de măsuri integrate, cu codul MYSMIS 2014:YD 101234 care a fost 

aprobat în data de 13.08.2017.   

 Hotărârea nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora 

se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte 

finanțate din fonduri europene nerambursabile prevede la art. 2: ”Înființarea posturilor 

în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene 

nerambursabile se aprobă prin act administrativ al conducătorului instituției și/sau 

autorității publice și va conține cel puțin numărul și denumirea posturilor, precum și 

nivelul de salarizare al fiecărui post, conform tarifelor orare din ghidul solicitantului - 

condiții generale și specifice aplicabile, astfel cum au fost aprobate în cererile de 

finanțare de către autoritatea finanțatoare care gestionează programul din care este 

finanțat proiectul, în limita bugetului aprobat.” 

 Având în vedere faptul că acest post de director de program este vacant, dar și 

faptul că linia privind salarizarea Resurselor Umane din cadrul bugetului partenerului 

Primăria Municipiului Brad a înregistrat economii în cei doi ani de implementare, 

propun modificarea postului de director de program într-unul de responsabil tehnic. 

 Consider că acest post este necesar în echipă și pentru derularea activității privind 

reabilitarea de locuințe, având în vedere că în această lună se va semna contractul de 

proiectare și execuție pentru cele 4 imobile selecționate pentru eficientizare energetică. 

 Acest post este pe perioadă determinată și are ca timp de lucru 8 ore / zi. 

Remunerarea acestuia se face din bugetul aprobat pentru partenerul Primăria 

municipiului Brad, cu respectarea cofinanțării de 2%. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 



Doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, prezintă 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, 

potrivit  prevederilor  art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul  Administrativ, necesită votul majorităţii simple a consilierilor 

locali în funcție,  respectiv  6 consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu 10  voturi "pentru”, 7 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam, Vasile Bârea, Vasile Poenaru, Ionel Circo,  Dorin Sorin David, 

Bogdan – Sorin Ștefea și Ioan Hărăguș) se adoptă Hotărârea Consiliului Local 

nr.126 /2019 privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2019 privind 

aprobarea înființării unui post temporar înafara organigramei. 

 

 Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  

Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul  Viceprimar, Vasile Podaru, da citire proiectului de hotărâre  şi  prezintă 

referatul de aprobare.  

 Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că în amplul proces de aducere la 

nivel competitiv al serviciilor de gospodărie comunală și în subsidiar al serviciilor de 

salubrizare a localităților, legiuitorul a înțeles să ofere un cadru legal autorităților 

administrației publice locale prin adoptarea de acte normative care au ca scop facilitarea 

organizării și funcționării acestor activități. 

Astfel, prin aprobarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităților s-a urmărit stabilirea cadrului necesar privind organizarea, gestionarea, 

reglementarea si monitorizarea serviciului public de salubrizare in localități, ținându-se 

seama de Strategia Națională cu privire la deșeurile solide si de prevederile directivelor 

Uniunii Europene. Actul normativ menționat mai sus, stabilește următoarele: 

 “Art. 6 alin. 1 Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor sau 

consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea 

ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de 

salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu: 

 h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe 

baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, 

elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 

 i) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de 

salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;” 

 Conform art. 11 alin. 3 din același act normativ „Indiferent de modalitatea de 

gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se 



desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate 

prin hotărâre a consiliului local,  întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al 

serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice, prin ordin al preşedintelui acesteia.” 

 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, prezintă 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, 

potrivit  prevederilor  art. 139 alin. 3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul  Administrativ, necesită votul  majorităţii absolute a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu 10  voturi "pentru”, 7 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam, Vasile Bârea, Vasile Poenaru, Ionel Circo,  Dorin Sorin David, 

Bogdan – Sorin Ștefea  și Ioan Hărăguș) se adoptă Hotărârea Consiliului Local 

nr.127/2019 privind  aprobarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare al 

Municipiului Brad.   

 

 În continuare, domnul Viceprimar, Vasile Podaru prezintă Referatul nr. 

36329/16.09.2019 al Compartimentului  Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se 

solicită un aviz de principiu pentru amplasarea unei plăci comemorative la Liceul 

Teoretic  „Avram Iancu”  Brad, dat fiind faptul că în 10 octombrie 2019 se împlinesc 

150 de ani de la înființarea unității de învățământ. 

 Domnii consilieri locali dau aviz de principiu, cu „unanimitate de voturi” în 

vederea amplasării  acelei plăci comemorative confecționată din marmură albă cu 

dimensiunea 50*75 cm și cu următoarea inscripție: 

 „1869-2019 

150 de ani de școală românească în falnicul Zarand 

Recunoștință ctitorilor, profesorilor și elevilor 

Acestei prestigioase școli 

 

Brad 10 octombrie 2019” 

 

 

 

 



 Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Vasile Podaru, declară 

închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data 

de 16 septembrie  2019.  

 

 
 

Brad, 16.09.2019 

 

SECRETAR, 

  CARMEN – IRINA BORA 


