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încheiat azi, 17 octombrie 2018, cu ocazia şedinţei 

Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată  

 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa de îndată s-a 

făcut în data de  17 octombrie  2018 prin Dispoziţia nr. 589/17.10.2018 emisă de Primarul 

Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 4 şi ale art. 68 alin. 1 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de  17 octombrie 2018. 

La începutul şedinţei au fost prezenţi 11 consilieri locali din cei 17 consilieri 

locali în funcţie, 4 consilieri locali fiind absenți (Petru Voicu Huieț, Dorin Sorin David, 

Vasile Bârea, Ionel Circo)  și 2 consilieri locali anunțându-și întârzierea (Adina Beciu, 

Claudia Mager). 

În calitate de invitați a participat: doamna Ioana Manea – consilier juridic – 

Compartimentul Relații Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad. 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi domnişoara consilier 

juridic Mihaela David, care potrivit Dispoziției nr. 583/12.10.2018 emisă de Primarul 

Municipiului Brad o înlocuiește pe doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului 

Brad, care participă la sesiunea de formare profesională privind Sistemul de Control Intern 

Managerial, organizată prin intermediul proiectului ”Consolidarea implementării 

standardelor de control intern managerial la nivel local și central – SIPOCA 34” în 

perioada 15 octombrie 2018 – 18 octombrie 2018. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, prevederile art. 

40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, domnişoara consilier juridic Mihaela David, 

constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia. 

Totodată, domnişoara consilier juridic Mihaela David, reaminteşte consilierilor 

locali prezenţi, prevederile art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:  

„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul 

local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea 

inclusiv , are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local, 

cu excepția situațiilor prevăzute de art. 57 alin. 4^1 și art. 101 alin. 3^1. 

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1 ) 

sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. 



Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”. 

   În continuare, domnişoara consilier juridic Mihaela David, dă cuvântul domnului 

preşedinte de şedinţă,  Iosif Manea, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Iosif Manea, îl roagă pe domnul Primar, Florin 

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi.   

             Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi 

precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de  faptul că linia de finanțare 

se va închide în data de 18 octombrie 2018, ora 10.00, astfel că dosarul care se va încărca 

în aplicația My Smis trebuie să fie complet și eligibil până la acea dată și să cuprindă și  

Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentației tehnico - economice și a 

indicatorilor tehnico – economici. 

     Ulterior, domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi: 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice (faza 

DALI) şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ȘI 

EXTINDERE SISTEM DE  ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD”, JUDEȚUL 

HUNEDOARA –  iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 2. Adresa nr. 26032/17.10.2018, către Cabinet Individual de Insolvență 

IORGULESCU GABRIEL. 

 3.  Adresa nr. 26033/17.10.2018, către Regionala C.F.R. Timișoara. 
 

            Domnul  preşedinte de şedinţă,  Iosif Manea supune aprobării  Ordinea de zi şi cu 

11  voturi „pentru” și 6 consilieri locali absenți (Petru Voicu Huieț, Dorin Sorin David, 

Vasile Bârea, Ionel Circo, Adina Beciu, Claudia Mager) se  aprobă. 
  

 A ajuns la ședință, doamna consilier local Claudia Mager.  
  

         În continuare se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi astfel cum a 

fost  aprobată. 

 

 Punctul nr.1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – 

Economice (faza DALI) şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții 

„MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE  ILUMINAT PUBLIC ÎN 

MUNICIPIUL BRAD”, JUDEȚUL HUNEDOARA – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Iosif Manea, dă cuvântul domnului  Primar, Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Primăria municipiului Brad, prin 

Compartimentul Implementare Proiecte dorește accesarea în cadrul  Programului 

Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte nr. POR, Axa prioritara 3 - 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public, din cadrul Programului Operaţional 

Regional (POR) 2014-2020” a unor fonduri nerambursabile pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare si extindere sistem de iluminat public in Municipiul Brad”. 

Necesitatea implementării proiectului rezultă din cerinţa privind sprijinirea 



eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, respectiv în sistemul public de iluminat. 

Implementarea programului conduce la modernizare si extinderea sistemului de iluminat 

public existent si aducerea lui la standarde ridicate de eficiență și o economie substanțială 

la consumul de energie la nivel de UAT. 

În Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul acestui apel de proiecte este 

prevăzută ca anexă obligatorie la depunerea cererii de finanțare ”Hotărârea consiliului 

local de aprobare a documentaţiei tehnico - economice (faza DALI sau PT) şi a 

indicatorilor tehnico - economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei 

propuse a fi realizată prin proiect”. 

 Având în vedere faptul că linia de finanțare se va închide în data de 18 octombrie 

2018, ora 10.00 și pentru ca dosarul care se va încărca în aplicația My Smis să fie complet 

și eligibil, se impune adoptarea Hotărârii consiliului local de aprobare a documentației 

tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici în regim de urgență.  

 Devizul General al obiectivului de investiţii„MODERNIZARE ȘI  EXTINDERE  

SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD”, JUDEȚUL  

HUNEDOARA este de 10.163.822,16  lei cu TVA inclus,  4 din care C+M = 7.823.849,91 

lei cu TVA. 

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

proiectului de hotărâre în forma prezentată, invocând în susţinerea propunerii sale 

prevederile  art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulteriore, ale H.G. nr. 907/2016  privind etapele de elaborare 

şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice, precum și ale Ghidului solicitantului elaborat 

pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte nr. POR, Axa 

prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 

de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public. 

            Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest proiect presupune înlocuirea 

corpurilor de iluminat cu corpuri cu led, urmând să se regleze intensitatea printr-o aplicație 

pe calculator, astfel că noaptea scade intensitatea luminoasă pe străzile laterale, rămânând 

doar centrul municipiului luminat la capacitate maximă. Mai menționează că acest proiect 

este al 5-lea proiect implementat prin fonduri europene nerambursabile, în acest an. 

 Domnul consilier local, Vasile Poenaru, întreabă în ce parte a municipiului Brad se 

face extinderea. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că pe strada Arsenie Boca în fața 

Colegiului Național ”Avram Iancu” Brad, precizând totodată că acest proiect va duce la 

reducerea costurilor cu factura de energie electrică cu 60% iar pe zonele limitrofe din 

municipiu se va reduce iluminatul la 30%. 

    Nefiind alte discuții pe marginea proiectului, domnul  preşedinte de şedinţă, Iosif 

Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului 

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

        Domnişoara consilier juridic Mihaela David, 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. 45 alin. 2 lit. a  

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcţie,  

respectiv  9 consilieri locali. 

       Domnul  preşedinte de şedinţă,  Iosif Manea supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu  12  voturi „pentru”, 5 consilieri locali absenți (Petru Voicu Huieț, Dorin Sorin David, 

Vasile Bârea, Ionel Circo, Adina Beciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

139/2018 privind  aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice (faza DALI) şi a 

Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE 

SISTEM DE  ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD”, JUDEȚUL 

HUNEDOARA. 

 

 A ajuns la ședință, doamna consilier local, Adina Beciu.  

 

     Punctele nr. 2 și nr.3. Adresa nr. 26032/17.10.2018, către Cabinet Individual de 

Insolvență IORGULESCU GABRIEL și adresa nr. 26033/17.10.2018, către Regionala 

C.F.R. Timișoara. 
 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că se dorește, ca terasamentul fostei căi 

ferate ce se întinde de-a lungul străzii Ion Creangă din municipiul Brad, să fie valorificat 

în interesul cetățenilor municipiului,  prin amenajarea unei zone verzi publice, cu caracter 

tematic, în care să fie amplasate elemente simbol, care să amintească acest lucru, respectiv 

o locomotivă cu abur și o placă de piatră pe care să fie relatată pe scurt, istoria acestei căi 

ferate. Menționează că această locomotivă a fost identificată la Petroșani, urmând să fie 

primită în folosință gratuită prin încheierea unui Contract de comodat cu Cabinet de 

Insolvență Iorgulescu Gabriela. 

 Domnul consilier local, Vasile Poenaru, precizează că din punctul dumnealui de 

vedere amplasarea locomotivei nu ar fi foarte utilă, căci trebuie plătit chirie pe teren, dacă 

s-ar putea primi în folosință gratuită sau închiria doar terenul ar fi foarte bine, dar să i se 

dea altă utilitate. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, apreciază că este un proiect excepțional prin care se 

marchează istoria, se dă un plus de identitate municipiului, din punct de vedere turistic, 

această locomotivă urmând să fie corelată cu mocănița și cu gara a cărei renovare se va 

termina în curând iar apoi se vor pune bazele Muzeului Țării Zarandului. 

 Domnul consilier local, Ioan Hărăguș, întreabă în proprietatea cui se află 

locomotiva, să nu fie apoi revendicată. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că locomotiva a aparținut unei societăți 

care acum este în faliment și care s-a desprins din S.N.C.F.R., bunurile sale fiind 

administrate de un Cabinet de Insolvență. 

 Domnul consilier local, Vasile Poenaru, arată că pe străduța pe care se merge la Gara 

C.F.R. este plin de mărăcini și ar trebui luate măsuri pentru curățarea acelei zone. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că terenul aparține S.N.C.F.R. la fel ca și 

terasamentul și a avut nenumărate discuții cu societatea în acest sens, dar fără nici un 

rezultat, tocmai de aceea, acum va face demersuri în vederea preluării terasamentelor în 

domeniul public al municipiului Brad. 

 Domnul consilier local, Adrian Petruș, precizează că pentru a se putea întreține 

străduța care merge spre gara C.F.R., înainte  trebuie preluat terenul de la S.N.C.F.R., 



astfel este foarte ușor să se aducă doar critici la orice inițiativă. 

 Domnul Primar,  Florin Cazacu, precizează că dorește un aviz de principiu din 

partea consiliului local, pentru a putea trimite cele două adrese, la Cabinet Individual de 

Insolvență Iorgulescu Gabriela și respectiv la Regionala CFR Timișoara, motivat și de 

faptul că la noi în zonă a existat calea ferată Brad – Deva timp de 48 de ani. 

 În acest sens, domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot propunerile 

domnului Primar și cu 13 voturi ”pentru, 4 consilieri locali absenți (Petru Voicu Huieț, 

Dorin Sorin David, Vasile Bârea, Ionel Circo), domnii consilieri locali sunt de acord 

pentru a se transmite cele două adrese. 

 

 Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, declară închise 

lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată pentru data 

de 17 octombrie 2018. 

 

 

 

Brad, 17 octombrie 2018 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

SECRETAR 

CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 


