
          R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES -VERBAL 

încheiat azi, 19 iunie 2019, 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  19 iunie  2019 prin Dispoziţia nr.  369/19.06.2019 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  19 iunie 2019. 

La şedinţă au fost prezenţi 9 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, 

8 consilieri locali fiind absenți (Ionel Daniel Adam, Alexandra Chiș,  Dorin Sorin David, 

Petru – Voicu Miheț,  Ioan Hărăguș,  Iosif Manea și Bogdan Sorin Ștefea). 

În calitate de invitați au participat: doamna Gabriela – Octavia Petrean – șef 

Serviciu Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad, doamna Elena Culda – inspector – 

Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad și doamna Alina Simulesc  - inspector  de specialitate Compartiment 

Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Publice din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna Carmen – Irina 

Bora, Secretar al Municipiului Brad. 

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, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al 

Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările 

acesteia. 

Totodată, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, 

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, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului 

Brad, dă cuvântul doamnei preşedinte de şedinţă,  Ancuța –Florentina Miheț, pentru a 



prelua conducerea şedinţei. 

Doamna  preşedinte de şedinţă,  Ancuța –Florentina Miheț  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 prevederile O.U.G. nr. 

74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu potrivit căreia autorităţile administraţiei publice locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale au obligația să stabilească şi să aprobe, începând cu 

data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii 

serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. 

a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi 

sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod 

corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;   

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

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării,  în anul 2019, de finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice 

autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu 

personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor 

religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care 

desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes 

public local – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării populației satelor aparținătoare 

Municipiului Brad în mediul rural – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare  al  Serviciului Public de  Salubrizare  din  Judeţul  

Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  

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

a fost  aprobată. 

 

 Punctul nr.1.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării,  în anul 2019, de 

finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice 

autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu 

personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor 

religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care 

desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes 

public local – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul Primar,  Florin Cazacu,  da citire proiectului de hotărâre  şi prezintă 

expunerea  de  motive.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, în urma solicitărilor de finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad în anul 2019, înaintate de către  

asociaţii/fundaţii/organizaţii fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, care îşi 

desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, de cultele religioase române cu 

personalitate juridică, cluburile sportive de drept privat care desfăşoară activităţi 

nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, comisia 



constituită prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.45/2017, cu respectarea 

prevederilor legale şi a principiilor de atribuire a contractelor de finanţare 

nerambursabilă propune, conform Procesului Verbal nr.     29039/18.06.2019,  întocmit 

de către aceasta, acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al 

Municipiului Brad următoarelor persoane juridice :   

   -  Empi  Karate Club  Brad               25.000  lei; 

   - Parohia Ortodoxă Română Ţărăţel                             20.000  lei; 

   - Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” din România  

    Filiala Zonală Brad                                                       1.980 lei; 

   - Parohia Ortodoxă Română Mesteacăn                       30.000  lei; 

   - Parohia Ortodoxă Română Valea Brad                      30.000  lei; 

   - Parohia Ortodoxă Română Brad III        100.000  lei; 

   - Parohia Ortodoxă Română Brad II          50.000  lei; 

   - Asociaţia Sportivă  Metalul  Crişcior - Brad          30.000  lei; 

   -  Asociația Culturală Doina Crișului Brad                   36.000  lei; 

   - Parohia Ortodoxă Română Ruda Brad                       10.000 lei; 

   - Parohia  Română Unită cu Roma,  

      Greco - Catolică Brad                     10.000  lei; 

   - Asociația Intersecția 21 Brad                                     15.000 lei; 

   - Clubul Sportiv ,,Armata - Aurul” Brad                    180.000 lei. 

Din totalul sumei alocate de 550.000 lei a fost repartizată suma de 537.980 lei 

astfel: 

 - Cultură                                              37.980 lei; 

 - Sport                                               250.000 lei; 

 - Culte                                               250.000 lei. 

La  acest proiect se ataşează în copie anunţul de participare la selecţia publică de 

proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din 

bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2019 publicat în Monitorul Oficial al 

României nr.70/09.05.2019 și respectiv nr. 71/10.05.2019, pe site-ul Primăriei 

Municipiului Brad, precum şi în publicaţiile de interes local: Servus Hunedoara și  

Accent Media.  

         Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, întreabă dacă sunt 

discuții pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că dumnealui își dorește să înființeze 

un Club Sportiv al Municipiului Brad pentru a avea controlul asupra modului în care se 

utilizează sumele alocate și în special pentru a putea întreține în condiții optime baza 

sportivă. 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea menționează că ar fi foarte bine dacă s-ar 

înființa acest Club Sportiv, precizând că toate marile orașe au astfel de cluburi. 

 Nemaifiind alte discuții pe marginea proiectului, doamna  preşedinte de şedinţă, 

Ancuța Florentina Miheț, 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, Secretar al 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. 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 funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

         Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  supune la vot proiectul 

de hotărâre  şi cu  9  voturi „pentru”,  8 consilieri local absenți (Ionel Daniel Adam, 

Alexandra Chiș,  Dorin Sorin David, Petru – Voicu Miheț,  Ioan Hărăguș,  Iosif Manea 

și Bogdan Sorin Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 81/2019 pentru 

aprobarea acordării,  în anul 2019, de finanţare nerambursabilă de la bugetul local 

al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, 

asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate 

juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor 

religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat 

care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de 

interes public local. 

 

 Punctul nr.2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării populației 

satelor aparținătoare Municipiului Brad în mediul rural – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad.   

  Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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 în Caietul de Sarcini al serviciului 

de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, întocmit de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor”  județul Hunedoara,  

Municipiul Brad figurează, din eroare, în integralitatea sa ca fiind zonă urbană. 

  Eroarea constă în faptul că satele aparținătoare Municipiului Brad au fost greșit 

încadrate ca aparținând zonei urbane. Ori, prin efectul legii, acestea sunt încadrate în 

mediul rural. Mai mult, în Nomenclatorul stradal al Municipiului Brad aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Brad nr.143/2013 acestea figurează ca sate și nu ca străzi.  

  Urmare numeroaselor solicitări depuse de către locuitorii din satele aparținătoare 

Municipiului Brad de a se modifica tariful de colectare din tarif urban în tarif pentru 

rural, în ședința din data de 23.04.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor”  județul Hunedoara au fost analizate aceste 

solicitări, iar populația satelor aparținătoare Municipiului Brad a fost încadrată în 

mediul rural (Anexa nr. 3 la  Proiectul de Regulament). 

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 

propus încadrarea populației satelor aparținătoare Municipiului Brad în mediul rural în 

ceea ce privește tariful aplicat de către operatorul serviciului de salubrizare   din 

Municipiul Brad S.C. BRAI – CĂTĂ S.R.L. 

          Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, întreabă dacă sunt 

discuții pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

 Nefiind discuții pe marginea proiectului,  doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța 

Florentina Miheț, 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, Secretar al 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. 45 alin.1  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul  

majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  5 consilieri locali. 

       Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  supune la vot proiectul 

de hotărâre  şi cu  9 voturi „pentru” și  8 consilieri local absenți (Ionel Circo, Dorin 

Sorin David, Ancuța Florentina Miheț, Ioan Hărăguș, Vasile Bârea și Iosif Manea)   se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2019 privind aprobarea încadrării 

populației satelor aparținătoare Municipiului Brad în mediul rural. 

 

 Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de  Salubrizare  

din  Judeţul  Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.   

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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 prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 60/29.05.2009 s-a aprobat asocierea Municipiului Brad cu Judeţul Hunedoara, 

precum şi cu unele unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea 

constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor judeţul Hunedoara” iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/27.08.2013 s-

a aprobat Documentul de Poziţie  (DP) privind modul de implementare a Proiectului 

,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”. 

Toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara s-au asociat în 

scopul implementării proiectului de investiţii ,,Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Hunedoara” (SMID), finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R). 

 Activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe 

baza unui Regulament, întocmit în conformitate cu Regulamentul  - cadru al serviciului 

de salubrizare. 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de  Salubrizare  

din  Judeţul  Hunedoara stabileşte principiile şi condiţiile de funcţionare ţinând seama 

de obiectivul principal al acestuia, referitor la protecţia sănătăţii cetăţenilor şi a mediului 

împotriva efectelor dăunătoare generate de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea 

şi/sau depozitarea deşeurilor urbane. 

 Ținând cont de  adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat 

de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara”  nr. 9812/11.06.2019, înregistrată la 

Primăria Municipiului Brad sub nr. 28496/11.06.2019 prin care este transmis Proiectul 

Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Hunedoara în care s-au aplicat 

modificări legislative introduse prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 31/2018, a inițiat prezentul proiect de hotărâre și-l supune 

dezbaterii Consiliului local în forma prezentată. 

          Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt 

discuții pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu îl roagă pe domnul Viceprimar, Vasile Podaru să 

prezinte modificările aduse în regulament. 

  Domnul Viceprimar, Vasile Podaru prezintă punctual toate elementele de noutate 

din Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Hunedoara. 



 În urma prezentării făcute de către domnul Viceprimar, Vasile Podaru domnul 

consilier local, Vasile Bârea propune să nu fim de acord cu aplicarea retroactivă a 

tarifelor. 

 Și domnul consilier local, Dorel Leaha - Ștefan este de aceeași părere că aceste 

tarife nu trebuie să fie aplicate retroactiv. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu propune următorul amendament - introducerea în 

dispozitivul  hotărârii a încă unui  articol și anume: 

„Art. 2.  – Tarifele prevăzute în prezentul  Regulament se vor aplica doar de la 

data aprobării lui de către Adunarea Generală a  A.D.I. „SISTEMUL INTEGRAT DE 

GESTIONARE A DEŞEURILOR JUDEŢUL HUNEDOARA”. 

    Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț supune la vot 

amendamentul propus de către domnul Primar, Florin Cazacu și cu unanimitate de 

voturi se aprobă. 

  Nemaifiind discuții pe marginea proiectului,  doamna preşedinte de şedinţă, 

Ancuța Florentina Miheț, 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, Secretar al 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. 45 alin.  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul  

majorităţii consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

       Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  supune la vot proiectul 

de hotărâre  şi cu  voturi „pentru”,  8 consilieri local absenți (Ionel Circo, Dorin Sorin 

David, Ancuța Florentina Miheț, Ioan Hărăguș, Vasile Bârea și Iosif Manea)   se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2019 privind  aprobarea modificării 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  al  Serviciului Public de  Salubrizare  

din  Judeţul  Hunedoara . 

 

 Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că intenționează să invite un 

reprezentant al A.D.I. „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR 

JUDEŢUL HUNEDOARA” pentru a participa la ședința ordinară din această lună să 

prezinte activitatea acestei asociații. 

 În continuare domnul Primar, Florin Cazacu amintește că în data de 26 iunie este 

Ziua Drapelului invitându-i pe cei prezenți să participe la acest eveniment. 

 Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, 

declară închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de 

îndată pentru data de 19 iunie 2019. 

 

 

Brad, 19 iunie 2019 

 

 

SECRETAR, 

    CARMEN – IRINA BORA 

 


