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PROCES -VERBAL 

încheiat azi, 19 iulie 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  19 iulie 2018 prin Dispoziţia nr. 404/19.07.2018 emisă de Primarul 

Municipiului Brad, în conformitate prevederilor 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 iulie 2018. 

La şedinţă au fost prezenţi 9 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, 8 

consilieri locali fiind absenți (Adam Ionel Daniel, David Dorin Sorin, Mager Claudia, Manea 

Iosif, Miheț Ancuța Florentina, Poenaru Vasile, Podaru Vasile și Hărăguș Ioan). 

     Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi domnișoara  c.j. Mihaela 

David, care în data de 19.07.2018,  o înlocuiește pe doamna Carmen-Irina Bora – Secretarul 

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, domnișoara c.j. Mihaela David, constată şedinţa legal constituită şi 

declară deschise lucrările acesteia. 

Totodată,  domnișoara c.j. 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, domnișoara  c.j. Mihaela David, dă cuvântul domnului preşedinte de 

şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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 Municipiul Brad, 

prin Primar, a accesat fonduri nerambursabile pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare 

energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC al Spitalului Municipal Brad, județul 

Hunedoara”, în cadrul  Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte 

nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – 

Clădiri Publice. 

  Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2017, modificată prin H.C.L. nr. 



141/2017 și H.C.L. nr. 77/2018 s-a aprobat Documentaţia Tehnico - Economică şi  Indicatorii 

Tehnico – Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului 

Ambulatoriu și Dispensar TBC al Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara”. 

  Conform Ghidului specific pentru prioritatea de investiții 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, A.D.R.  Vest, prin adresa nr. 14801/16.07.2018, înregistrată 

la Primăria Municipiului Brad sub nr. 18319/17.07.2018,  ne-a comunicat faptul că proiectul 

„Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC al Spitalului Municipal 

Brad, județul Hunedoara” a fost selectat pentru etapa precontractuală și, în scopul continuării 

acestui proces, a solicitat actualizarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor 

tehnico – economici în urma etapelor de evaluare și selecție realizate până în acest moment. 

         În altă ordine de idei,  pentru buna desfășurare a actului medical, este  necesară 

achiziționarea cât mai urgentă a unor aparate medicale de către Spitalul Municipal Brad fapt 

care  impune  supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2018 privind rectificarea bugetului de venituri 

și cheltuieli a Spitalului Municipal Brad, în sensul modificării Anexei nr. 5 a acestei hotărâri. 

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

 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 

privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico – 

Economici  pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu 

și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” în vederea  solicitării 

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, 

Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice, modificată 

prin H.C.L. nr. 141/2017 și H.C.L. nr. 77/2018 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2018 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Spitalului Municipal Brad – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel  supune aprobării  Ordinea de zi 

şi cu 9  voturi „pentru”  și 8 consilieri locali absenți (Adam Ionel Daniel, David Dorin 

Sorin, Mager Claudia, Manea Iosif, Miheț Ancuța Florentina, Poenaru Vasile, Podaru 

Vasile și Hărăguș Ioan) se  aprobă.  

  

    În continuare se trece la discutarea punctului înscris pe ordinea de zi astfel cum a fost  

aprobată. 

 

    Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre  pentru actualizarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 123/2017 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a 

Indicatorilor Tehnico – Economici  pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică 

a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul 

Hunedoara” în vederea  solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, 

Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, 

Operaţiunea B – Clădiri Publice, modificată prin H.C.L. nr. 141/2017 și H.C.L. nr. 

77/2018. 

    Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,  

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

expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că  Municipiul Brad, prin Primar, a accesat 

fonduri nerambursabile pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare energetică a imobilului 

Ambulatoriu și Dispensar TBC al Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara”, în cadrul  

Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, 



Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice. 

  Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2017, modificată prin H.C.L. nr. 

141/2017 și H.C.L. nr. 77/2018  s-a aprobat Documentaţia Tehnico - Economică şi  Indicatorii 

Tehnico – Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului 

Ambulatoriu și Dispensar TBC al Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara”. 

           Conform Ghidului specific pentru prioritatea de investiții 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, A.D.R.  Vest, prin adresa nr. 8581/04.05.2018, înregistrată la 

Primăria Municipiului Brad sub nr. 12827/07.05.2018, ne-a comunicat faptul că proiectul 

„Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC al Spitalului Municipal 

Brad, județul Hunedoara” a fost selectat pentru etapa precontractuală și, în scopul continuării 

acestui proces, a solicitat actualizarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor 

tehnico – economici în urma etapelor de evaluare și selecție realizate până în acest moment. 

           În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

           Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

            Domnul consilier local, Vasile Bârea  solicită să se insiste asupra culorii  fațadei 

clădirii policlinicii, să nu rămână culoarea care este prevăzută în proiect deoarece este prea 

sumbră și nu cadrează cu dorințele locuitorilor. 

           Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că s-au făcut demersuri în acest sens încă 

de la primele discuții referitoare la culoarea fațadei Policlinicii și se va urmări să se respecte 

solicitarea noastră către experți , aceea de a folosi o culoare mai caldă.  

   Nefiind  discuții, domnul  preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, menţionează 

că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

  Domnișoara  c.j. 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 funcție,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  9  voturi „pentru” și  8 consilieri locali absenți  (Adam Ionel Daniel, David 

Dorin Sorin, Mager Claudia, Manea Iosif, Miheț Ancuța Florentina, Poenaru Vasile, Podaru 

Vasile și Hărăguș Ioan) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2018 pentru 

actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 privind aprobarea Documentaţiei 

Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico – Economici  pentru obiectivul de investiţii 

„Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului 

Municipal Brad, județul Hunedoara” în vederea  solicitării prin Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, 

Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice, modificată prin H.C.L. nr. 

141/2017 și H.C.L. nr. 77/2018. 

  

 

 Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 92/2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Spitalului Municipal 

Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,  

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



expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că prin adresa nr. 4827/10.07.2018 a 

Spitalului Municipal Brad, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

17823/10.07.2018, s-a comunicat faptul că pentru achiziționarea aparaturii medicale cu 

cofinanțare de la Ministerul Sănătății și din bugetul local s-a primit filă de buget pentru 

finanțare de la Ministerul Sănătății, numai  pentru suma de 291 mii lei, cofinanțarea de la 

bugetul local reprezentând 33,50 mii lei din suma aprobată anterior de 200 mii lei. 

Pentru a putea fi achiziționată aparatură medicală numai cu cofinanțare de la bugetul 

local cu încadrarea în sumele alocate anterior și ținând cont de adresa nr. 4856/11.07.2018 a 

Spitalului Municipal Brad, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

17924/11.07.2018, propun refacerea listei de investiții - dotări independente astfel încât să 

poată fi achiziționată aparatură medicală numai cu finanțare din bugetul local în sumă de 

166,50 mii lei. 

   În baza celor de mai sus, la SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - Titlului XII 

„Cheltuieli de capital”, art. 71 alin. 01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport” 

se modifică pozițiile din anexa „Lista poziției alte cheltuieli de investiții defalcate pe 

categorii de cheltuieli la care le dă citire. 

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus plenului 

Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.  

          Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

          Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ștefan, menționează că dumnealui crede că la 

cheltuielile de personal s-a procedat așa pentru că au crescut salariile și au scăzut sporurile 

foarte mult, dar mai precizează că urmează să se  modifice legea  salarizării. 

            Nemaifiind alte discuții, domnul  preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 

menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

       Domnișoara  c.j. 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 funcție,  respectiv 9  consilieri 

locali. 

   Domnul  preşedinte de şedinţă,  Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 9  voturi „pentru” și 8 consilieri locali absenți  (Adam Ionel Daniel, David 

Dorin Sorin, Mager Claudia, Manea Iosif, Miheț Ancuța Florentina, Poenaru Vasile, 

Podaru Vasile și Hărăguș Ioan), se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2018 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2018 privind rectificarea bugetului 

de venituri și cheltuieli a Spitalului Municipal Brad.  

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, declară 

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

data de 19 IULIE 2018. 

 

Brad, 19 IULIE 2018 
 

SECRETAR 

CARMEN – IRINA BORA 

 

 



 


