
          R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

 

P R O C E S  -  V E R B A L 

încheiat azi, 18 iulie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data de 

18 iulie 2019 s-a făcut în data de 12.07.2019 prin Dispoziţia nr. 439/12.07.2019 a Primarului 

Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1  și art. 134 alin.1 lit. a , 

alin. 3 lit. a, 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. 

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la 

sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din municipiul 

Brad, precum şi în Periodicul de informare  al Consiliului Municipal Brad.  

Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 12 iulie 2019, conform 

tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.  

La şedinţă au fost prezenți 15 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în funcţie, 

2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel Daniel Adam și Dorin Sorin David). 

La şedinţă au participat 3 delegaţi  săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul 

Ruda Brad,  domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul  Mesteacăn şi domnul 

Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel. 

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

Secretar al Municipiului Brad. 

 În calitate de invitaţi au participat: domnul inginer Adrian Grosu – director al S.C. 

Termica Brad S.A. , domnul inginer Murgu Zafiu - Șef sector apă – canal –  Brad a S.C. APA 

PROD S.A. DEVA și doamna Iga Adelina – doctor veterinar Punct de Lucru Brad - Adăpost  

animale fără stăpân. 

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 Secretar, Carmen - Irina BoraSecretar, constată şedinţa legal 

constituită şi declară deschise lucrările acesteia,  invitându-i  pe toţi cei prezenţi să se ridice  

pentru a audia Imnul Naţional al României. 

În conformitate cu prevederile  art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, supune spre aprobare procesul verbal 

al şedinţei ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 27 iunie 2019,  care a fost 

aprobat cu 15  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel Daniel Adam și 

Dorin Sorin David). 

 
 



Totodată, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, face cunoscute 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”. 

 

În continuare, doamna Secretar,  Carmen - Irina Bora, 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, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata 

prezentării materialelor și  dă citire proiectului ordinii de zi: 

   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2019 a  

Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat 

de Primarul Municipiului Brad.  



   2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local al Municipiului Brad pe 

anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

   3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2019 

privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2019 datorată de către  Municipiul Brad în 

calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

   4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal 

„Aurul” Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

           5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan 

Urbanistic Zonal pentru „ CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE”, municipiul Brad, 

bulevardul Republicii, nr. 22D, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan 

Urbanistic Zonal pentru  „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE”, municipiul Brad, 

bulevardul Republicii, nr. 22C, județul Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  7. Proiect de hotărâre  privind modificarea Anexei nr. 2  „Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al Municipiului Brad”, însușită prin H.C.L. nr. 87/1999 cu 

modificările și completările ulterioare și atestată prin H.G. nr. 1352/2001 cu modificările și 

completările ulterioare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

   8. Proiect de hotărâre  privind realizarea unei  treceri pentru pietoni pe strada 

Minerilor la intersecția cu bulevardul Republicii în municipiul Brad, județul Hunedoara – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

   9. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea Anexei la  Hotărârea Consiliului Local  nr. 

137/2015 privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al  Consiliului 

Local al Municipiului Brad   – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

  11. Analizarea unor cereri și adrese. 

   - Cererea nr. 28142/06.06.2019 a doamnei dr. Iliescu Bianca Iliana; 

  - Cererea nr. 29075/19.06.2019 a domnului Tobiaș Cornel; 

  - Adresa nr. 1455/20.06.2019 a Liceului Teoretic „Avram Iancu” Brad; 

  12. Informarea nr. 31146/11.07.2019 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

       13.  Diverse. 
 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot ordinea de zi 

prezentată care se aprobă cu 15  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David). 

 

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

sau suplimentări la ordinea de zi prezentată. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 

următoarele puncte:   



  

              Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special 

reprezentantului Municipiului Brad în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,AQUA  PREST HUNEDOARA” – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

                  Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 136/2018  privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Devizului General 

pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ZONA CENTRALĂ 

ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – inițiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

     Suplimentar  3.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - 

Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „REPARAȚIE CAPITALĂ 

LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD – inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

     Suplimentar 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 82/2019 privind aprobarea încadrării populației satelor aparținătoare Municipiului Brad în 

mediul rural, care va sta la baza aplicării noilor tarife de colectare, transport și depozitare a 

deșeurilor municipale și similare de către operatorul serviciului public de salubrizare – inițiat 

de Primarul Municipiului Brad. 

      Suplimentar  5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea unei noi repartiţii  pentru 

locuinţa nr. 48,  etaj II, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu,  din municipiul Brad, 

judeţul  Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Marc Dorel – inițiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

               Suplimentar  6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 20,   parter,  

din Blocul 105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, judeţul Hunedoara” 

– inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

       Suplimentar  7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 21, parter,  

din Blocul 105 G  situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, judeţul 

Hunedoara” – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

               Suplimentar 8. Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în 

semestrul I al anului 2019. 

      Suplimentar  9.  Adresa nr. 29820/26.06.2019 S.C. ENERGY SERV  RO. 
 

          
 Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, doamna 

preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune aprobării suplimentările la Ordinea 

de zi propuse, care se aprobă cu 15  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi 

(Ionel Daniel Adam și Dorin Sorin David). 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune aprobării Ordinea de 

zi în ansamblul ei care se aprobă cu 15  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi  

(Ionel Daniel Adam și Dorin Sorin David). 

 



Domnul consilier local, Mihai Mureș, precizează că, în conformitate cu prevederile art. 

228 și ale art. 229 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, nu votează la adoptarea punctului Suplimentar 1 de pe ordinea de zi întrucât 

este membru în Comitetul Director al  A.D.I. „AQUA  PREST”  HUNEDOARA. 

 Doamna consilier local,, Claudia Mager, solicită președintelui de ședință aprobarea de 

a părăsi lucrările ședinței înainte de terminarea acesteia motivat de faptul că va trebui să fie 

prezentă la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara într-o comisie de  examen de titularizare 

la limba engleză. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, solicită acordul domnilor 

consilieri prezenți care, cu unanimitate de voturi, aprobă solicitarea de învoire a doamnei 

consilier local, Claudia Mager. 

 

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

aprobată. 

 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetare pe 

trimestrul II 2019 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate 

Consiliului Local Brad – 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 referatul 

de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor  art. 49 alin. 12 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobare Consiliului 

Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă execuţia bugetară a 

anului precedent, fapt pentru care a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2019 a  Municipiului Brad şi a instituţiilor şi 

serviciilor subordonate Consiliului Local Brad . 

 Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus, la articolul 1, 

aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2019 a  Municipiului Brad,  după cum urmează: 

      (1) la venituri în sumă de 17.403.227 lei din care la secţiunea de funcţionare 

13.398.677  lei, iar la secţiunea de dezvoltare 4.004.550 lei;  

      (2) la cheltuieli în sumă de 13.974.090  lei, din care la secţiunea de funcţionare 

10.391.652 lei şi la secţiunea de dezvoltare 3.582.438  lei; 

      (3) un excedent bugetar  de 3.429.137 lei din care la secţiunea de funcţionare 

3.007.025  lei şi la secţiunea de dezvoltare 422.112  lei. 

La articolul 2 a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2019  a instituţiilor 

şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează: 

       (1)  la venituri în sumă de  15.174.373  lei ; 

       (2)   la cheltuieli în sumă de 14.967.425 lei;  

       (3)  un excedent bugetar de  206.948  lei. 



 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă 

citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, 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. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 15  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.92/2019 

privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2019 a Municipiului Brad şi a 

instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.  

 

 Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

Municipiului Brad pe anul 2019 – 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 referatul 

de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că rectificarea bugetară propusă spre 

analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin. 2 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului bugetar, 

autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute  la alin.1, lit. a şi b, în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, 

precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite”. 

  Având în vedere că la buget s-au încasat venituri în plus față de cele prognozate în 

sumă de 118 mii lei a propus  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019, în 



sensul stabilirii veniturilor în sumă de 32.578,11  mii lei şi a cheltuielilor în sumă de  

36.273,61  mii lei. 

 Astfel propune  majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2019 atât la 

venituri, cât și la cheltuieli cu  suma de  118  mii lei după cum urmează: 

 La venituri: 

         -    33.02   – „Venituri din prestări de servicii și alte activități” ......  0,19 mii lei; 

- 37.02    – „Transferuri voluntare altele decât subvențiile ”… … ..4,50 mii lei; 

- 39.02   – „ Venituri din valorificarea unor bunuri” ……………..0,50 mii lei; 

- 42.02   – „ Subvenții de la bugetul de stat” .............................  14,96 mii lei; 

- 48.02   – „ Sume primite de la U.E. ” .......................................97,85 mii lei.    

La cheltuieli: 

          - 65.02  –„Învățământ”  ……………………………………………...0,50  mii lei; 

 - 66.02  –„Sănătate”  ……………………………………………...112,81  mii lei; 

          - 67.02  –„Cultură, recreere şi religie”  ……………………………….5,50  mii lei; 

          -  68.02  – „Asigurări şi asistenţă socială”………………………..…..  0,19  mii lei, 

Cheltuielile bugetului Municipiului  Brad pe anul 2019 se modifică prin virări de 

credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:  

           -  65.02   -   „ Învățământ ”                                                  (+)       1,55 mii lei; 

      - 70.02  –„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”               (+)    157,00 mii lei; 

           - 81.02  - ”Combustibil și energie”                                        (-)    379,70 mii lei.      

            - 84.02  - „Transporturi”                                                     (+)    221,15 mii lei, 

 La capitolul bugetar 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” s-a încasat suma 

de 0,12 mii lei reprezentând plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, 

sumă ce va fi alocată la titlul „Alimentare cu apă”. 

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă 

citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că după inițierea proiectului de hotărâre   

s - a  mai primit ca subvenție de la bugetul de stat suma de 1.037 mii lei, sumă alocată pentru 

finanțarea aparaturii medicale necesară Spitalului Municipal Brad, iar de la U.E. s-a primit 

suma de 262,79 mii lei, sumă primită de către Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu  



pentru achitarea terenului de sport și a salariilor experților din cadrul proiectului cu finanțare 

externă nerambursabilă. 

În acest sens propune ca amendament modificarea cheltuielilor față de rectificarea 

bugetului inițială astfel: „Suma de 1037 mii lei primită pentru aparatura medical se adaugă 

la capitolul bugetar 6602 Sănătate iar suma de 262,79 mii lei primită din fonduri externe 

nerambursabile se adugă la capitolul bugetar 65.02 Invățământ”.  

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

prpopus și cu unanimitate de voturi se aprobă. 

 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, 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. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 15  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2019 

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2019.  
   
 Punctul nr.  3. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 2/2019 privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2019 datorată de către  

Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, 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 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

48/2012, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” 

Deva, judeţul Hunedoara. 

 Ulterior, în scopul aplicării prevederilor Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân  şi ale  H.G. nr. 1059/23.12.2013 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 16/2014 s-a aprobat delegarea activităţii ,,Serviciului de gestionare a 

câinilor fără stăpân” de la Municipiul Brad, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2019 s-a aprobat achitarea cotizaţiei pentru anul 

2019 datorată de către  Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 



Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul 

Hunedoara. 

 În ședința Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul 

judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara, prin Hotărârea nr. 

1/2019  s-a luat act  de Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara  nr. 120/2019 privind 

retragerea UAT Județul Hunedoara din asociație și s-a aprobat contestarea acesteia în 

instanță. 

 Urmare acestui fapt Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean 

pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara, prin adresa nr. 

459/19.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 29242/20.06.2019, a 

solicitat majorarea cotizației de la 2,5 lei/locuitor la 7,5 lei/locuitor, respectiv o suplimentare 

a cotizației cu 5 lei/locuitor. Motivul suplimentării îl constituie diminuarea bugetului 

asociației cu aproximativ două treimi, urmare ieșirii Consiliului Județean Hunedoara din 

asociație. În atare situație asociația consideră că  nu mai poate funcționa în condiții optime. 

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

modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2019, respectiv majorarea cotizației 

datorată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara la 7,5 lei/locuitor, începând cu 01.08.2019 

și-l supun spre dezbatere plenului Consiliului Local Brad în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și 

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că dumnealui înțelege că această 

situație s-a creat urmare retragerii UAT Județul Hunedoara din această asociație, probabil 

este o retragere temporară, dar toată sarcina Consiliului Județean Hunedoara cade acum 

asupra celorlalte unități administrativ - teritoriale, membre ale asociației.  

Menționează că ținând cont de creșterile tarifelor atât la salubrizare, cât și la apă, 

dumnealui apreciază că această creștere este un pic cam mare menționând că „ar trebui să fim 

un pic mai puțin filantropi” și ar trebui să se propună cel puțin o creștere cu jumătate, 

creșterea de 7,5 lei/locuitor/an fiind mare.  Menționează că ar fi rezonabilă o creștere de 5 

lei/locuitor/an. 

Domnul consilier local, Mihai Mureș, precizează că retragerea UAT Județul 

Hunedoara nu este una temporară. Consiliul Județean Hunedoara nu are dreptul să participle 

cu o anumită cotizație, nu avea voie să facă parte din asociație. Menționează că veniturile 

asociației se reduc exact cu diferența de la 2,5 lei la 7,5 lei, care reprezintă chiar cotizația  

UAT Județul Hunedoara. Menționează că în acest moment există varianta să nu aprobăm 

majorarea și să preluăm pe cont propriu acest serviciu. Menționează că, în acest moment 

municipiul Brad nu mai are probleme cu câinii vagabonzi. 



Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că până în anul 2012 când a fost preluat 

acest serviciu exista o migrație a câinilor vagabonzi. Era obligația noastră să gestionăm acest 

serviciu iar prin înființarea acestei asociații s-au soluționat problemele tuturor unităților 

adminstratv – teritoriale din județ. Precizează că această majorare nu-i va influența pe 

cetățeni, aceasta nu este un tarif ci este o cotizație care se va achita din bugetul local. Mai 

mult, menționează că diferența de sumă pe care o vom achita asociației va fi prinsă în bugetul 

Județului și dirijată de către Consiliul Județean Hunedoara către UAT –uri.  

Menționează că, dacă oamenii ar fi suficienți de educați și nu ar mai abandona 

animalele pe domeniul public, municipalitatea nu s-ar mai confrunta cu asemenea probleme. 

În continuare, cu acordul domnilor consiglieri, se dă cuvântul doamnei doctor care este 

prezentă în sală.  

 Doamna Iga Adelina – doctor veterinar Punct de Lucru Brad - Adăpost animale fără 

stăpân, menționează că de la înființare și până în prezent acest adăpost a funcționat fără 

probleme. Precizează că adăpostul este autorizat sanitar-veterinar și în momentul de față 

există în adăpost 24 de câini adoptați la distanță care sunt cazați în adăpost. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ștefan, mențționează că suntem puși în fața 

unui fapt împlinit, ba mai mult în urma calculelor efectuate, Municipiul Brad nu ar putea 

susține această activitate pe cont propriu. În condițiile de acum, cu ceea ce achităm noi 

asociației nu s-ar ajunge pentru a putea plăti nici salariile la doi angajați. Și dumnealui 

apreciază că este o creștere mare a cotizației dar consider că trebuie să fie aprobată astfel 

cum a fost propusă, concluzia dumnealui fiind că nu am putea susține financiar acest 

serviciu. 

 Domnul 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, 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. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 15  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2019 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2019 privind aprobarea achitării 

cotizaţiei pentru anul 2019 datorată de către Municipiul Brad în calitate de membru al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor 

fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv 

Municipal „Aurul” Brad – 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 în calitatea sa de iniţiator.  



Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că o componentă de bază pentru asigurarea 

unei populații sănătoase și dezvoltarea armonioasă a tineretului atât din punct de vedere fizic 

cât și psihic o reprezintă printre altele și practicarea sportului în cadrul comunității locale. 

 Exercitarea activităților sportive, pe lângă asigurarea unei componente fizice sănătoase 

a participanților, asigură și o educație pe măsură prin îndeplinirea anumitor cerințe specifice 

sportului: îndeplinirea obiectivelor pe termen lung și învățarea valorilor comune privind 

regulile unei competiții sănătoase care se desfășoară în cadrul activităților sportive. 

 Conform prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și 

sportului” (1) Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, 

instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să 

sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanță şi să asigure condiţiile organizatorice şi 

materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.” 

 Sportul, ca și evenimentele culturale, reprezintă și o modalitate eficientă de promovare, 

de aceea pe lângă satisfacția încununării eforturilor depuse de sportivi și antrenori, clasarea 

lor pe podiumurile de premiere ale competițiilor de anvergură este un prilej de a face 

cunoscut municipiul Brad în context pozitiv, de natură să aducă un beneficiu de imagine și un 

plus de mândrie administrației publice locale. 

 Astfel, administrația publică locală dorește să ofere oportunitatea lansării spre 

performanță a sportivilor care să facă cinste acestei localități prin înființarea unor secții pe 

ramuri de sport, respectiv: fotbal, minifotbal, handbal, baschet, volei, tenis, arte marţiale, 

box, karate, modelism, karting, ciclism. Toate acestea prin înființarea Clubului Sportiv 

Municipal „Aurul” Brad, structură sportivă de drept public, în subordinea Consiliului Local 

al Municipiului Brad. Acesta va avea drept obiect principal de activitate performanţa 

sportivă, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale, sportul 

pentru toți și alte programe naționale de sport. 

 Conform prevederilor art. 10 alin. 1 și alin 2 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și 

sportului  (1) Sportul pentru toţi reprezintă un complex de activităţi bazate pe practicarea 

liberă a exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori 

independent. 

             (2) Sportul pentru toţi este sprijinit de stat, de organizaţii neguvernamentale şi 

de structuri ale administraţiei locale, în vederea menţinerii sănătăţii, a recreării şi 

socializării cetăţenilor.”  

 Art. 11 alin. 1 din același act normativ prevede că”finanţarea programului naţional 

«Sportul pentru toţi» se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat şi din 

fonduri de la bugetele locale.”  

 Art. 15 alin. 1 din același act normativ instituie posibilitatea susținerii sportivilor de 

performanță: ”(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini pregătirea 

sportivă, integrarea în sistemul de învăţământ, integrarea socială şi profesională a 

sportivilor de performanta, după caz, pe întreaga perioada a carierei sportive.” 

Implicarea Consiliului Local al Municipiului Brad  și a Primăriei Municipiului Brad în 

susținerea și dezvoltarea sportului pentru toți și de performanță la nivelul localității, va fi de 

natură organizatorică, patrimonială și financiară, prin stabilirea structurii și a regulamentului 

de funcționare, cu darea în folosință gratuită a imobilului ce va deservi activitate sportivă 



precum și alocarea unui buget minimal pentru participarea la competiții naționale și 

internaționale. 

Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, clubul se va afilia la federațiile sportive 

naționale de specialitate, recunoscând autoritatea acestora și obligându-se să respecte 

statutul, normele, reglementările și deciziile acestora, care sunt în conformitate cu legislația 

în vigoare.  

Conform prevederilor art. 18^1 alin. 1 și alin. 2 lit. a din actul normativ amintit mai 

sus, ”(1)  Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot 

aloca sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive care 

au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea acestora.  

(2)  Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot 

aloca sume din bugetul local pentru:   

a) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public 

înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale; ...” 

Bugetul anual al Clubului Sportiv Municipal „Aurul” Brad va cuprinde la partea de 

venituri: venituri proprii, pe structura clasificaţiei bugetare, subvenţii de la bugetul local, alte 

surse, în condiţiile legii.  

Veniturile obţinute din activităţi se vor gestiona şi utiliza pentru realizarea scopului şi 

obiectivelor propuse, în condiţiile legii privind achiziţiile publice. 

 Sursele de finanţare vor proveni din: subvenţii de la bugetul local; venituri din 

activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi obiectivele stabilite; sume 

obţinute din transferul sportivilor; cotizaţii, taxe, vize şi penalităţi sportive şi contribuţii 

băneşti sau în natură ale simpatizanţilor; venituri din sponsorizări şi donaţii; venituri obţinute 

din reclamă şi publicitate; dobânzile şi dividentele obţinute din plasarea disponibilităţilor 

realizate din asemenea venituri; venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole; 

venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul clubului; indemnizaţii 

obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive; sume rămase din exerciţiul 

financiar precedent; alte venituri obţinute în condiţiile legii. 

Veniturile, indiferent de sumă şi cheltuielile de orice natură ale clubului vor fi cuprinse 

în bugetul anual propriu, pe structura clasificaţiei bugetare, aprobat de Consiliul Local al 

Municipiului Brad.  Administrarea bugetului anual de venituri al Clubului Sportiv Municipal 

„Aurul” Brad se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind resursele 

financiare bugetare.  

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului 

”Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţă gratuită 

imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi instalaţiile 

sportive primite spre administrare şi folosinţa sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi 

vor schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului.” 

Astfel, patrimoniul Clubului Sportiv Municipal „Aurul” Brad va fi constituit prin darea 

în folosință gratuită a bunurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Brad și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, respectiv Stadionul ”AURUL” .  

Predarea primirea acestor bunuri se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire de 

către o comisie constituită în acest sens prin dispoziția Primarului Municipiului Brad. 



Conducerea Clubului Sportiv Municipal „Aurul” Brad va fi asigurată de un Consiliu 

Director alcătuit din 5 membri, astfel: un Președinte, un reprezentant al Primăriei 

Municipiului Brad – desemnat prin dispoziția Primarului Municipiului Brad și 3 consilieri 

locali desemnați prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brad.  

La ședințele Consiliului Director poate participa, ca invitat sau din proprie inițiativă 

primarul în calitate de reprezentant al administrației publice locale, fără drept de vot. 

Ocuparea postului de Președinte se va face prin concurs sau examen, în condiţiile legii 

şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. 

Structura organizatorică a acestui club este formată din: președinte, Compartimentul 

Financiar – Contabil și Administrativ (3 posturi: contabil-casier – studii superioare, 

administrator bază sportivă – studii medii/generale și muncitor – studii medii/generale), 

Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Achiziții și Secretariat (1 post de consilier juridic – 

studii superioare ), Compartimentul Medical și Metodologic (1 post de medic sportiv – studii 

superioare), Compartimentul Marketing, Comunicare și Organizare Competiții (1 post de 

organizator de competiții – studii superioare/medii) și Secția Sportivă (12 șefi de secție – 

studii superioare/medii, 15 antrenori – studii superioare/medii și 200 de sportivi). 

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă 

citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.                     

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Mihai Mureș, precizează că înfințarea acestui club este o idee 

foarte bună, este de salutat, dar va trebui avută grijă ca această organigramă destul de 

stufoasă să nu fie un prilej de angajări fără rost pentru a nu împovăra prea mult bugetul local, 

apreciind că nu este nevoie de foarte mulți angajați, dumnealui având experiența celor 15 ani 

de președinte de club sportiv. 

Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că era necesară o asemenea 

inițiativă, sportivii trebuie sprijiniți pentru a putea face performanță. Menționează că până nu 

demult Batalionul armatei susținea financiar această activitate, dar acum nu se mai poate. 

Memționează că trebuie sprijinite toate ramurile sportive astfel încât să poată fi scoase în 

evidență valorile. Bazele sportive trebuie întreținute și modernizate. Trebuie alese persoanele 

cele mai potrivite pentru a conduce aceste activități, trebuie să ne implicăm financiar mai 

mult. 



Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că un prim obiectiv este identificarea 

resurselor financiare pentru a putea amenaja tribunele și pentru a crea o tribună acoperită. 

Mai precizează că la activități a mai avut o solicitare pentru alpinism, dar, pe parcurs, în 

funcție de solicitări, se va modifica prezentul regulament. Menționează că dorește ca 

transferul efectiv să fie făcut într-un moment festiv pentru cei care au fost efectiv implicați în 

această activitate sportivă. 

Menționează că bugetul clubului va fi aprobat ulterior, mizând pe o eventuală 

rectificare de buget, cu precizarea că totul va fi transparent și va fi supus controlului Curții de 

Conturi. 

 

Doamna consilier local, Claudia Mager, părăsește lucrările ședinței.  

 

În continuare doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali 

necesitatea exercitării votului în mod secret, în ceea ce privește art. 10 din acest proiect de 

hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 139 alin.  6 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, solicită să se facă propuneri 

pentru desemnarea a  trei consilieri locali pentru a face parte din consiliul director al Clubului 

Sportiv Municipal „Aurul” Brad. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ștefan, propune ca din consiliul director al 

Clubului Sportiv Municipal „Aurul” Brad să facă parte domnul consilier local, Mihai Mureș, 

și domnul consilier local, Vasile Podaru. 

Domnul consilier local, Vasile Bârea, propune ca din consiliul director al Clubului 

Sportiv Municipal „Aurul” Brad să facă parte domnul consilier local, Ionel Daniel Adam. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, anunţă luarea unei pauze 

pentru întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța 

Florentina Miheț, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna secreat, Carmen – Irina Bora, 

au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, a prezentat procesul verbal 

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu 14  voturi 

„pentru”   toți cei trei consilieri locali propuși, au fost aleși pentru a face parte din consiliul 

director al Clubului Sportiv Municipal „Aurul” Brad. 

 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, 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 

absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali. 
 



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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David) și 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager ), se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2019 privind aprobarea înfiinţării Clubului 

Sportiv Municipal „Aurul” Brad.  

 

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza 

Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE”, municipiul 

Brad, bulevardul Republicii, nr. 22D, județul 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 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor Hotărârii 

Consiliului Local nr. 77/29.06.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanismului 

din municipiul Brad, precum şi ale Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010, cu modificările și 

completările ulterioare, s-au făcut demersurile de informare şi consultare a publicului privind 

aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE 

SPAȚII COMERCIALE”, municipiul Brad, bulevardul Republicii, nr. 22D, județul 

Hunedoara.                       

Ţinând cont de Avizul Tehnic nr. 1/17.04.2019 al Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local al Municipiului Brad, de Raportul 

informării şi consultării publicului nr. 29629/25.06.2019, precum şi de Punctul de vedere nr. 

29628/25.06.2019 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, am iniţiat 

prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor  solicitate. 

 Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al 

Municipiului Brad, urmând ca eliberarea autorizaţiei de construire să se facă în concordanţă 

cu prevederile acestuia precum şi cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Domnul  consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și 

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, 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 

absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David)  și 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr.96/2019 privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza 

Plan Urbanistic Zonal pentr  „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE”, municipiul Brad, 

bulevardul Republicii, nr. 22D, județul Hunedoara.  
 

 Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza 

Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE”, municipiul 

Brad, bulevardul Republicii, nr. 22D, județul 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 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor Hotărârii 

Consiliului Local nr. 77/29.06.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanismului 

din municipiul Brad, precum şi ale Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010, cu modificările și 

completările ulterioare, s-au făcut demersurile de informare şi consultare a publicului privind  

aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE 

SPAȚII COMERCIALE”, municipiul Brad, bulevardul Republicii, nr. 22C, județul 

Hunedoara.                       

Ţinând cont de Avizul Tehnic nr. 2/17.04.2019 al Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local al Municipiului Brad, de Raportul 

informării şi consultării publicului nr. 29626/25.06.2019, precum şi de Punctul de vedere nr. 

29625/25.06.2019 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, am iniţiat 

prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor  solicitate. 

 Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al 

Municipiului Brad, urmând ca eliberarea autorizaţiei de construire să se facă în concordanţă 

cu prevederile acestuia precum şi cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și 

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  



 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 – 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 absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri 

locali. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David) și 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr.97/2019 privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza 

Plan Urbanistic Zonal pentru „ CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE”, municipiul 

Brad, bulevardul Republicii, nr. 22C, județul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 „Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brad”, însușită prin H.C.L. nr. 

87/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestată prin H.G. nr. 1352/2001 cu 

modificările și completările ulterioare – 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  

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor art. 286 alin. 4 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, „Domeniul 

public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în 

Anexa nr. 4, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare 

prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau 

de interes public național ori județean”. 

Iniţial, inventarul bunurilor din domeniul public al Municipiului Brad a fost însuşit 

prin H.C.L. nr. 87/1999 cu modificările și completările ulterioare şi atestat prin H.G. nr. 

1352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În scopul intabulării în cartea funciară a imobilului – Stadion „Aurul” Brad situat pe 

strada Morii, din municipiul Brad, județul Hunedoara s-a efectuat o documentație 

topografică, respectiv a fost măsurată suprafața reală a terenului și au fost identificate 

construcțiile existente. 

Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea Anexei nr. 

2 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brad”, respectiv a 

poziției 237, cod de identificare 1.6.2., bun inventariat  ”Stadionul  „Aurul” – Brad” situat pe 

strada Morii, coloana  3, urmând ca aceasta să aibă  următorul conținut: 



  „Suprafață totală teren 29.844mp., categoria de folosință „curți, construcții”. 

Construcții în suprafață totală de 1.280 mp., din care : birouri și vestiare (C1) S = 288 mp.; 

grup sanitar (C2) S = 9 mp.; magazie (C3) S = 107 mp.; casă bilete (C4) S =7 mp.; casă 

bilete (C5) S = 7 mp.;  tribună (C6) S = 48 mp.; tribună (C7) S = 105 mp.; tabelă marcaj 

(C8)  S = 7 mp.; tribună (C9) S = 125 mp.; tribună (C10) S = 88 mp.; tribună (C11) S = 203 

mp.; tribună (C12) S = 93 mp.; tribună (C13) S = 59 mp.; tribună (C14) S = 23 mp. și 

tribună (15) S =111 mp.” 

 Doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier 

local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul 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 – 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. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David) )  și 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager)  se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.98/2019 privind modificarea Anexei nr. 2  

„Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brad”, însușită prin 

H.C.L. nr. 87/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestată prin H.G. nr. 

1352/2001 cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind realizarea unei  treceri pentru pietoni pe 

strada Minerilor la intersecția cu bulevardul Republicii în municipiul Brad, județul 

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 referatul 

de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că siguranţa circulaţiei rutiere pe drumurile 

publice presupune responsabilităţi majore, atât din partea Poliţiei Rutiere, cât şi din partea 

administratorului drumului public, aşa cum rezultă din prevederile Secţiunilor a III-a şi a IV-

a şi ale art. 59 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum şi ale art. 

5 din Codul Rutier. 



Având în vedere intensificarea traficului autovehiculelor din municipiul Brad, în 

scopul obținerii avizului de principiu, prin adresa nr. 28968/18.06.2019, s-a înaintat 

Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara – Serviciul Rutier documentația privind 

amenajarea unei treceri pentru pietoni în municipiul Brad, județul Hunedoara pe strada 

Minerilor, la intersecția cu bulevardul Republicii. 

Prin adresa nr. 258.913/SR/01.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub 

nr. 30588/04.07.2019, s-a comunicat Avizul de principiu al Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Hunedoara – Serviciul Rutier pentru realizarea acestei treceri pentru pietoni. 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 republicată, privind obligaţiile 

administratorului de drumuri publice, precum şi ale art. 33 din O.U.G. nr. 195 / 2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea 

consiliului local adoptată, împreună cu Planul de Situaţie la scara 1 : 500, vor completa 

documentaţia ce se va înainta Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara – Serviciul 

Rutier, în vederea obţinerii Avizului.  

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,   

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, 

Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, menționează că este binevenită această 

trecere de pietoni și întreabă dacă s-a făcut solicitare poliției pentru dublu sens pe strada 

General Vasile Milea și semne pentru staționarea interzisă pe partea dinspre parc. 

Domnul primar, Florin Cazacu, precizează că încă nu s-a făcut solicitare serviciului 

rutier pentru dublu sens, că urmează a fi recepționată lucrarea, iar apoi vor fi inventariate 

parcările rezervate. Mai precizează că ar fi bine dacă ar fi și pe strada 1 Iunie circulație pe 

ambele sensuri. 

Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că a constatat că strada Minerilor 

este blocată mai tot timpul de mașini care sunt parcate pe partea dinspre parc. Consideră că ar 

trebui puse și acolo semne de circulație cu staționarea interzisă. 

Domnul primar, Florin Cazacu, precizează că mai are o solicitare venită din partea 

voluntarilor de la Primăria Municipiului Brad pentru realizarea unei treceri de pietoni de la a 

doua intrare în Piața agroalimentară, în zona LIDL. 

 Domnul 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, 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. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David) )  și 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager)  se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.99/2019 privind realizarea unei treceri pentru 

pietoni pe strada Minerilor la intersecția cu bulevardul Republicii în municipiul Brad, 

județul Hunedoara.  

 

 Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la  Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 137/2015 privind aprobarea noului Regulament de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brad – 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 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

137/2015 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al 

Municipiului Brad. 

          Urmare intrării în vigoare la data de 5 iulie 2019 a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, potrivit căreia „Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de 

specialitate, consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni au dreptul la o indemnizaţie 

lunară. Primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene nu 

li se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe. 

   Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, respectiv judeţeni care participă la 

şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului 

judeţean şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia 

lunară a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, în condiţiile prezentului 

cod, respectiv ale regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative. 

    Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni au dreptul la indemnizaţia lunară doar 

dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de 

specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii. 

          Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din 

veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale.”  

 Doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  



 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. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită actualizarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad în conformitate cu noile reglementări 

legislative. 

Doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 8 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David)  și 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager)  se 

adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2019 pentru modificarea Anexei la  Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 137/2015 privind aprobarea noului Regulament de Organizare și 

Funcționare al  Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 

  Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință – 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   

referatul de apobare în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că văzând prevederile Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad  şi având  în vedere că doamna consilier 

local, Ancuța Florentina Miheț,  care a fost aleasă în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru 

perioada mai 2019 – iulie  2019 își va epuiza mandatul de președinte de ședință  se impune 

adoptarea unei noi  hotărâri privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 

3 luni, începând cu luna  august 2019. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ștefan, propune ca domnul consilier local, 

Vasile Podaru, să fie următorul președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni - potrivit 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brad – 

propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier 

local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, 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 prezenți,  respectiv  8 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David) și 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr.101/2019 privind alegerea președintelui de ședință.  

 

 Punctul  Suplimentar  1. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat 

special reprezentantului Municipiului Brad în Adunarea Generală a  Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST 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 referatul 

de aprobare în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

“AQUA PREST HUNEDOARA” s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, 

organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 

membre. De asemenea, constituirea ADI vizează realizarea în comun a proiectelor de 

investiţii publice de interes zonal sau regional, în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. 

Deva destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi 

publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de 

dezvoltare a acesteia. 

 S.C. APA PROD S.A. Deva este operator regional pentru serviciul de alimentare cu 

apă potabilă şi de canalizare în zona localităţilor situate în Valea Streiului şi Valea 

Mureşului, organizat ca societate comercială pe acţiuni, având ca acţionar majoritar - Judeţul 

Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara - persoană juridică care deţine 76 % din 

totalul acţiunilor. 

 S.C. APA PROD S.A. Deva îşi desfăşoară activitatea potrivit Contractului de delegare 

a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA"- în numele unităţilor 

administrativ - teritoriale membre, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 

nr. 40/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Potrivit acestui contract, operatorul regional de apă S.C. APAPROD S.A. Deva are 

obligaţia exploatării, întreţinerii şi administrării infrastructurii de apă şi canal existente în 

zona oraşelor din zona de operare. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, 

desfăşurarea activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se 



realizează pe baza unui regulament al serviciului, iar furnizarea /prestarea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare se realizează în baza contractelor încheiate cu utilizatorii.  

 Prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 a fost publicat Regulamentul - 

cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, iar prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 

90/2007 a fost publicat contractul - cadru de furnizare / prestare a serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare. În regulamentul serviciului şi în contractul de furnizare/prestare a 

serviciului sunt prevăzute raporturile juridice dintre operatorul regional şi utilizatori. 

 Prin adresa nr. 198/08.07.2019, completată prin adresa nr. 203/10.07.2019, înregistrate 

la Primăria Municipiului Brad sub nr. 30790/08.07.2019, respectiv nr.  31295/15.07.2019 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST HUNEDOARA” a solicitat 

acordarea, în ședința Consiliului Local al Municipiului Brad, a unui mandat special 

reprezentantului Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociației pentru a aproba 

documentele aferente ordinii de zi, în cadrul ședinței din data de 31 iulie 2019, ora 11.00, 

respectiv: 

 a) propunerea de modificare a prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și 

distribuită și a tarifului pentru canalizare – epurare, pentru întreaga arie de operare a S.C. 

APA PROD S.A. DEVA, în conformitate cu avizul A.N.R.S.C nr. 707014/13.06.2019 și 

Decizia Consiliului de administrație al S.C. APA PROD S.A. Deva nr. 23/01.07.2019; 

 b) aprobarea procentului unic la nivelul întregii arii de operare cu privire la cantitatea 

de apă uzată preluată în rețeaua de canalizare, prevăzut în Anexa de condiții specifice din 

cadrul Contractului de Delegare. 

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

acordarea unui mandat special doamnei Simulesc Mioara - Alina,  inspector de specialitate 

din cadrul Compartimentului Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de 

Utilități Publice, să voteze „pentru” sau „împotrivă” în Adunarea Generala a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” în numele și pe seama  

Municipiului Brad, propunerea de modificare a prețului pentru apa potabilă produsă, 

transportată și distribuită și a tarifului pentru canalizare – epurare precum și aprobarea 

procentului unic la nivelul întregii arii de operare cu privire la cantitatea de apă uzată 

preluată în rețeaua de canalizare, prevăzut în Anexa de condiții specifice din cadrul 

Contractului de Delegare. 

 Doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, referitor la mandatarea reprezentantului 

Consiliului Local în A.D.I. Aqua Prest Hunedoara,  prezintă situația actuală privind tarifele la 

apă și canal și explică efectele majorării tarifului la aceste utilități și anume: prezintă prețul 

actual la apă de 4,15 lei/mc cu TVA inclus și de 3 lei/mc cu TVA inclus prețul la canal. Dă un 

exemplu:  la un consum mediu de 10 mc/lună/familie tariful este de 70 de lei/lună. 

Precizează că procentul în calculul apei de epurare este de 95%/mc. La tariful propus de Apa 

Prod și avizat de ANRSC tariful la apă devine de 4,48 lei/mc iar la canal de 3,98 lei/mc. La 



același exemplu de 10 mc/familie/luină tariful este de 82, 61 lei/familie/lună. Asta presupune 

o creștere cu 1,26 lei/mc. Se propune modificarea procentului de apă uzată, respectiv 

scăderea de la 0,95% la 0,80%. Astfel, la un consum de 10 mc/familie/lună tariful total ar fi 

76,64 lei/familie/lună. Astfel, diferența de majorare ar fi de 0,59 lei/mc. Propunerea noastră 

este ca mandatarul nostru să voteze ”pentru” modificarea procentului la apă uzată de la 0,95 

la 0,80 lei/mc. Celelate tarife la apă rece și canal au obținut Avizul ANRSC nr. 

707014/13.06.2019. 

Domnii consilieri locali, Mureș Mihai și Leaha – Ștefan Dorel, susțin și dânșii 

diminuarea procentului la apa uzată de la 0,95% la 0,80%. 

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 Secretar, Carmen - Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 7 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 13  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David), 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager) și 1 

consilier local nu votează (Mihai Mureș) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

102/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Brad în 

Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST 

HUNEDOARA”.  
 

 Punctul Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 136/2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a 

Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC 

ZONA CENTRALĂ ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 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 

referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că proiectul nr. 22/2018, elaborat de S.C. 

Linial Electric S.R.L. Deva a fost promovat pentru modernizarea sistemului de iluminat 

public din zona centrală a municipiului Brad, unde au existat  zone și sectoare în care 

sistemul de iluminat nu  coresp.u.nde cerințelor actuale pentru căile rutiere, datorită 

performanțelor  luminotehnice scăzute ale aparatelor de iluminat existente, în raport cu 

consumul ridicat de energie electrică,  precum și  datorită numărului insuficient al acestora.  

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2018 s-a aprobat Documentaţia Tehnico - 

Economică şi  Devizul General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ILUMINAT 

PUBLIC ZONA CENTRALĂ ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 



 Valoarea  totală  aprobată a investiției a fost  de 539.068,14  lei cu TVA inclus, 

respectiv 452.998,44 lei fără TVA, din care C+M 497.170,10 lei  cu TVA inclus, respectiv 

417.790 lei fără TVA.  

 Pe parcursul realizării obiectivului de investiții s-a constatat necesitatea montării a 3 

stâlpi de iluminat, precum și extinderea rețelei de iluminat în zona Băncii Comerciale 

Române și strada  Cuza Vodă.  

 Astfel, se impune efectuarea următoarelor corecţii: 

 - montarea a 3 stâlpi de iluminat public stradal din țeavă de oțel vopsit cu înălțimea de 

8 m, dotați cu sistem de telegestiune și corpuri de iluminat HESTIA NIDI 48 LED; 

 - montarea a 24 m cablu energie Cyy 0,6/kW; 

 - montarea a 60 m cablu de energie electrică armat cu conductoare de cupru de 1 kW; 

 - montarea a 61,5 m cablu energie ACYY 0,6/0kW, 

 - montare priză de pământ. 

Lucrările la care se renunță sunt: 

 - montarea a 35 m țeavă de protecție; 

 - montarea 35,7 m tub corugat; 

   - montarea a 87,72 m cablu energie ACYY 0,6/kW; 

 - montarea a 86 m cablu de energie electrică armat cu conductoare de cupru. 

 Aceste corecții au condus la majorarea valorii Contractului de proiectare și execuție de 

lucrări cu valoarea de 36.742,82 lei cu TVA. 

Considerând justificată suplimentarea calculată, am inițiat prezentul proiect de 

hotărâre prin care am propus  modificarea art. 2 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

136/2018, în sensul aprobării valorii Devizului General de 561.966,61 lei cu TVA, respectiv 

472.664,62 lei fără TVA, din care C+M 526.404,02 lei cu TVA, respectiv 442.356,3 lei 

fără TVA, precum şi suplimentarea alocaţiei bugetare pentru acest obiectiv, cu finanţare 

integrală din bugetul local și-l supun dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Brad în 

forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,   

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, 

Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, 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 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. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David)  și 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager)  se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 103/2019 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 136/2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi 

a Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ILUMINAT 

PUBLIC ZONA CENTRALĂ ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.  
 

 Punctul Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei 

Tehnico - Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „REPARAȚIE 

CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD – 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 referatul 

de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Pornind de la necesitatea extremă de 

reabilitare a clădirii Cinematografului „ZARAND” din Brad şi ţinând seama de incapacitatea 

financiară a bugetului local de susţinere a acestei investiţii, estimate la 7.200 mii lei, s-a 

iniţiat procedura de includere a acestui obiectiv în Lista – Sinteză a obiectivelor de investiţii 

finanţate prin „Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social”, 

Subprogramul „Săli de Cinema” aprobat prin O.G. nr. 16/2014.  

 Conform acestui Program, finanţatorul majoritar este COMPANIA NAŢIONALĂ DE 

INVESTIŢII S.A. BUCUREŞTI, din cadrul M.D.R.A.P., iar bugetul local va avea obligaţia 

suportării cheltuielilor reprezentând Sistematizarea pe verticală, branşamentele la reţelele de 

utilităţi publice, documentaţiile tehnico-economice însoţite de avize – acorduri impuse prin 

Certificatul de Urbanism precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pe o perioadă de 

minim 15 ani. 

 Lucrările de construire la obiectivul de investiții REPARAŢIE CAPITALĂ LA 

CLĂDIREA CINEMATOGRAF„ZARANDUL” DIN MUNICIPIUL BRAD-JUDEȚUL 

HUNEDOARA”, obiect REȚELE EXTERIOARE APĂ - CANAL au început la data de 

11.06.2019. Obiectivul va corespunde pretenţiilor actuale şi va avea un caracter 

multifuncţional: cinema, teatru, spectacole, conferinţe, iar foaierul va permite expoziţii de 

pictură şi grafică. 

 În momentul de față se impune executarea lucrărilor la rețeaua de alimentare cu apă 

potabilă și canalizare, conform Proiectului nr. 214/2014 întocmit de S.C. TRIPEXPERT 

S.R.L.- Deva. 



 Obiectivul de investiții se va finanța din fonduri de la bugetul local, fiind cuprins în 

lista sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019 la Capitolul 67. - Cultură, recreere și 

religie. 

 Valoarea totală a investiției este de 143.763,33 lei cu TVA, respectiv 120.998,92 lei 

fără TVA din care C+M 128.332,51 lei cu TVA și 107.842,45 lei fără TVA. 

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

aprobarea Devizului General al obiectivului de investiţii „REPARAȚIE CAPITALĂ LA 

CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” DIN MUNICIPIUL BRAD-JUDEȚUL 

HUNEDOARA”, obiect REȚELE EXTERIOARE APĂ - CANAL  valoarea  totală a investiției 

este de 143.763,33 lei cu TVA, respectiv 120.998,92 lei fără TVA din care C+M 

128.332,51 lei cu TVA și 107.842,45 lei fără TVA și-l supun dezbaterii Consiliului Local în 

forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,   

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, 

Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, 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. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David) și 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager)  se adoptă  

Hotărârea Consiliului Local nr.104/2019 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - 

Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „REPARAȚIE 

CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD. 
  
 Punctul Suplimentar 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 82/2019 privind aprobarea încadrării populației satelor aparținătoare 

Municipiului Brad în mediul rural, care va sta la baza aplicării noilor tarife de colectare, 



transport și depozitare a deșeurilor municipale și similare de către operatorul serviciului 

public de salubrizare – 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 referatul 

de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

82/2019 s-a aprobat încadrarea populației satelor aparținătoare Municipiului Brad 

(Mesteacăn, Ruda Brad, Valea Bradului, Potingani și Țărățel) în mediul rural, care va sta la 

baza aplicării noilor tarife de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale și 

similare de către operatorul serviciului public de salubrizare. 

 Urmare numeroaselor reclamații primite din partea anumitor unități administrativ – 

teritoriale membre A.D.I. ”Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara”, 

prin adresa nr. 2028/12.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

31268/12.07.2019, asociația a solicitat modificarea H.C.L. nr. 82/2019, în sensul încadrării 

populației satelor aparținătoare municipiilor și orașelor din județul Hunedoara în mediul 

rural. 

 Având în vedere faptul că prezenta situație presupune o modificare care vizează în 

mod direct modul în care este organizat Serviciul, precum și modul  în care acesta 

funcționează  pe raza județului Hunedoara, se consideră  a fi necesară aprobarea aceluiași 

format  de hotărâre de către toate unitățile administrativ – teritoriale membre în A.D.I., 

deoarece prin cadrul acesteia  unitățile administrativ – teritoriale își dau acordul în vederea 

efectuării modificării menționate, modificare care se va aplica la nivelul întregului județ și 

nu doar pe raza municipiului Brad. 

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

„aprobarea încadrării populației satelor aparținătoare municipiilor/orașelor în mediul 

rural”. 

 Doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul 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 – 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 prezenți,  respectiv  8 consilieri 

locali. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David) și 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager)  se adoptă 



Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 82/2019 privind aprobarea încadrării populației satelor aparținătoare 

Municipiului Brad în mediul rural, care va sta la baza aplicării noilor tarife de 

colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale și similare de către operatorul 

serviciului public de salubrizare.  
 

 Punctul  Suplimentar 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii  

pentru locuinţa nr. 48, etaj II, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, din 

municipiul Brad, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Marc Dorel – 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 

referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în anul 2005, domnul Marc Dorel a 

devenit beneficiarul Contractului de închiriere nr. 6421/07.06.2005, având ca obiect locuința 

nr. 48, etaj II, din Blocul 105G de pe strada Adrian Păunescu, din municipiul Brad, judeţul 

Hunedoara.  

 Având în vedere că domnul Marc Dorel nu s-a putut prezenta pentru prelungirea 

contractului fiind bolnav, prin procura notarială specială nr. 974/10.07.2019 l-a împuternicit 

pe numitul Cîrcel Sorin - Dorin pentru a face demersurile necesare obținerii unei noi 

repartiții. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 31034/10.07.2019 

domnul Cârcel Sorin - Dorin a solicitat o nouă repartiție pentru locuinţa nr. 48, etaj II, din 

Blocul 105G de pe strada Adrian Păunescu, din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, fostului 

chiriaș. 

Din actele prezentate rezultă că fostul chiriaş, domnul Marc Dorel nu are datorii la 

chirie, nu are datorii față de S.C. TERMICA BRAD S.A. și nici faţă de Asociaţia de 

Proprietari nr. 11 din care face parte, motiv pentru care consider oportun aprobarea unei noi 

repartiții conform celor solicitate.   

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  

doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă 

citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  



 Domnul 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, 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. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David) și 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr.106/2019 privind aprobarea unei noi repartiţii  pentru 

locuinţa nr. 48,  etaj II, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu,  din municipiul 

Brad, judeţul  Hunedoara,  fostului chiriaș, domnul Marc Dorel.  

 

 Punctul  Suplimentar 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 20, 

parter, din Blocul 105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, 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 referatul 

de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că locuința nr. 20 din Blocul 105 G, situat 

în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara  a fost deținută cu 

chirie de către  doamna Vlad Cristina Maria, în perioada 2008- 2019, în baza Contractului de 

închiriere nr. 19059/2008. 

 Urmare predării locuinței de către susnumita, în data de 17.07.2019, această locuință a 

devenit liberă și poate fi supusă repartizării. 

 Menționează că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o 

suprafață totală de 11,00 mp. 

Întrucât există mai multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru 

repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local 

Brad  să facă propuneri în acest sens. 

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

Consiliului Local Brad dezbaterea  acestuia în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă 

citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 



administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț - președintele Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, prezintă 

cele 4 dosare ale persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora 

comisia şi-a îndreptat atenţia. 

  Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că în cadrul Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au 

fost analizate 4 dosare şi anume:  Airinei Florin Cătălin, Rovinar Cornel,  Hurșan Flaviu Dan 

și  Borbely Violeta Elena. 

Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali necesitatea 

exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 6 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

  Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că la analizarea 

dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, 

vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie 

trecute toate cele  patru persoane și anume:  

  AIRINEI FLORIN – CĂTĂLIN, are domiciliul stabil în municipiul Brad, str. 1 

Iunie, bl. C5, ap.2, locuință al cărei proprietar  este un prieten, Stan Viorel.Efectiv locuiește 

pe str. 1 Iunie, bl. 2B, ap.30 unde proprietară este doamna Iga Nicoleta, fără contract de 

închiriere, căreia îi plătește 300,00 lei/lună cu titlu de chirie și contravaloarea utilităților. 

 Nu este căsătorit, nu are copii. 

Este încadrat în grad de handicap permanent, conform certificatului de încadrare în grad de 

handicap nr. 63901/15.12.2008. 

 Este nagajat pe perioadă nedeterminată, la II Oprea G. Lucreția, în funcția de vânzător, 

cu un venit net lunar de 1275,00 lei.  

 BORBELY  VIOLETA  ELENA,  are domiciliul stabil în municipiul Brad, str. Viilor, 

nr. 1, locuință pe care a moștenit-o de la părinți și pe care a cedat-o fiicei sale Borbely 

Marinela –Otilia. Fiica sa este în Olanda și intenționează să vândă casa. Este pensionară, cu o 

pensie lunară de 640 lei. 

 ROVINAR CORNEL  are domiciliul provizoriu în Brad, pe str. Aleea Privighetorilor, 

bl. 28 ap.29 unde este tolerat în spațiu de către doamna Rovinar Monica. 

 A fost căsătorit cu Bota Irina între anii 1983-1996 cu care a locuit în Brad , str. 

Transilvaniei 4A, ap. 30, proprietate comună. 

 După divorț deoarece nu se puteau despăgubi unul pe celălalt, locuința a fost vândută. 

 Din anul 1996 până în anul 2018 când s-a făcut succesiunea după bunici a locuit în 

comuna Vălișoara, nr. 180, imobil proprietate a bunicilor săi. 

 Este angajat pe perioadă nedeterminată la SC DUO DESIGN TRUST S.R.L. , ca 

zugrav, cu un venit net lunar de 1270,00 lei. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș anunţă luarea unei pauze pentru 



întocmirea buletinelor de vot. 

 HURȘAN FLAVIU DAN, are domiciliul în Brad, str. Aleea Primăverii, bl. AB15, 

sc.2, ap.5, proprietatea fratelui său Hurșan Bogdan, dobândită prin moștenire. 

 Datorită faptului că, fratele său îl somează să părăsească locuința, în urma 

amenințărilor și agresării a fost nevoit să plece și după spusele sale a dormit sub pod. 

 Este amenințat și agresat zilnic pentru a părăsi locuința. 

 Este foarte bolnav, conform actelor medicale depuse, este pensionat de boală, cu o 

pensie lunară de 520 lei. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite,  doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța 

Florentina Miheț, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 

au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, a prezentat procesul verbal 

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul 

AIRINEI FLORIN – CĂTĂLIN  a obținut 14  voturi ”pentru” și 2 voturi nule iar  ceilalți nu 

au  obținut nici un vot,  astfel că locuința nr. 20 din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în 

municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara va fi repartizată domnului 

AIRINEI FLORIN – CĂTĂLIN”.   

 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, 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. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David) și 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2019 privind repartizarea locuinței nr. 20,   parter,  

din Blocul 105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, judeţul 

Hunedoara”. 

 

  Punctul  Suplimentar 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 21, 

parter, din Blocul 105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, 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 

referatului de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că locuința nr. 21 din Blocul 105 G, situat 

în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara a fost deținută cu chirie 

de către domnul Podariu Marius, în perioada 2005- 2018, în baza Contractului de închiriere 

nr. 5309/11.05.2005. 



 Domnul Podariu Marius a părăsit locuința în cursul anului 2017 acumulând restanțe la 

plata chiriei și a taxelor comune.  Prin Sentința Civilă nr. 124/2019, definitivă și executorie s-

a dispus evacuarea susnumitului din imobil și recuperarea debitelor însemnând chirie restantă 

și penalități. 

 Urmare predării locuinței de către susnumitul, în data de 17.07.2019 prin procesul 

verbal de predare – primire nr. 31530/17.07.2019, această locuință a devenit liberă și poate fi 

supusă repartizării. 

 Menționează că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o 

suprafață totală de 11,00 mp. 

Întrucât există mai multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru 

repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local 

Brad să facă propuneri în acest sens.  

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă 

citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț - președintele Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, prezintă 

cele 3 dosare ale persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora 

comisia şi-a îndreptat atenţia. 

  Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că în cadrul Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au 

fost analizate 3 dosare şi anume:   Rovinar Cornel,  Hurșan Flaviu Dan și  Borbely Violeta 

Elena. 

Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 

locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 139 

alin. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

  Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că la analizarea 

dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, 

vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie 

trecute toate cele  trei persoane și anume:  

 BORBELY  VIOLETA  ELENA,  are domiciliul stabil în municipiul Brad, str. Viilor, 

nr. 1, locuință pe care a moștenit-o de la părinți și pe care a cedat-o fiicei sale Borbely 



Marinela – Otilia. Fiica sa este în Olanda și intenționează să vândă casa. Este pensionară, cu 

o pensie lunară de 640 lei. 

 ROVINAR CORNEL  are domiciliul provizoriu în Brad, pe str. Aleea Privighetorilor, 

bl. 28 ap.29 unde este tolerat în spațiu de către doamna Rovinar Monica. 

 A fost căsătorit cu Bota Irina între anii 1983-1996 cu care a locuit în Brad , str. 

Transilvaniei 4A, ap. 30, proprietate comună. 

 După divorț deoarece nu se puteau despăgubi unul pe celălalt, locuința a fost vândută. 

 Din anul 1996 până în anul 2018 când s-a făcut succesiunea după bunici a locuit în 

comuna Vălișoara, nr. 180, imobil proprietate a bunicilor săi. 

 Este angajat pe perioadă nedeterminată la SC DUO DESIGN TRUST S.R.L. , ca 

zugrav, cu un venit net lunar de 1270,00 lei. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

 HURȘAN FLAVIU DAN, are domiciliul în Brad, str. Aleea Primăverii, bl. AB15, 

sc.2, ap.5, proprietatea fratelui său Hurșan Bogdan, dobândită prin moștenire. 

 Datorită faptului că, fratele său îl somează să părăsească locuința, în urma 

amenințărilor și agresării a fost nevoit să plece și după spusele sale a dormit sub pod. 

 Este amenințat și agresat zilnic pentru a părăsi locuința. 

 Este foarte bolnav, conform actelor medicale depuse, este pensionat de boală, cu o 

pensie lunară de 520 lei. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite,  doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța 

Florentina Miheț, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al 

Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, a prezentat procesul verbal 

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul 

ROVINAR CORNEL   a  obținut 14  voturi ”pentru” și iar  ceilalți nu au  obținut nici un vot,  

astfel că locuința nr. 20 din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în municipiul Brad, strada Adrian 

Păunescu, judeţul Hunedoara va fi repartizată domnului ROVINAR CORNEL”.   

 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 – 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. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ionel 

Daniel Adam și Dorin Sorin David) și 1 consilier local lipsă vot (Claudia Mager)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2019 privind repartizarea locuinței nr. 21, parter, din 



Blocul 105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, judeţul 

Hunedoara”. 

 

 Punctul nr. 11. Analizarea unor cereri și adrese. 

   - Cererea nr. 28142/06.06.2019 a doamnei dr. Iliescu Bianca Iliana prin care 

solicit închirirea spațiului în care își desfășoară activitatea în calitate de angajat al Spitalului 

Municipal Brad, după orele de program pentru funcționare în scop de cabinet medical 

individual.  

În urma analizării adresei, domnii consilieri locali, în unanimitate, dau ACORD DE 

PRINCIPIU în vederea încheierii unui contract de închiriere de către administratorul 

Dispensarului Policlinic Brad. 

  - Cererea nr. 29075/19.06.2019 a domnului Tobiaș Cornel prin care solicită 

atribuirea în folosință gratuită a terenului aferent construcției – casă de locuit situată în 

municipiul Brad, str. Șteampurile Vechi, nr. 3, județul Hunedoara; 

 În urma analizării solicitării, domnii consilieri locali și-au însușit Punctul de vedere al 

compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad potrivit căruia singura posibilitate legală este aceea ca susnimtul să dobândească dreptul 

de proprietate asupra imobilului prin accesiune imobiliară potrivit art. 577 Cod Civil, pe 

calea unei acțiuni judecătorești, în urma căreia își va nota construcția în Cartea Funciară, iar 

modalitatea de dobândire a terenului este prin vânzare – cumpărare în baza unei Hotărâri de 

consiliu. 

  - Adresa nr. 1455/20.06.2019 a Liceului Teoretic „Avram Iancu” Brad prin care 

se comunică câteva aspect referitoare la organizarea și funcționarea liceului. 

 Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă. 

  Punctul nr. 12.  Informarea nr. 31146/11.07.2019 privind cauzele aflate pe rolul 

instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.  

Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.  

          Punctul Suplimentar 8. Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în 

semestrul I al anului 2019.  

Domnii consilieri locali au luat act despre acest raport.  

 Punctul Suplimentar  9.  Adresa nr. 29820/26.06.2019 S.C. ENERGY SERV  RO 

prin care nformează că programul de depunere de proiecte  a fost prelungit până la data de 31 

decembrie 2019. 

 Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă. 
 

 Punctul nr.  13.  Diverse. 

  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că, în ultima săptămână, în municipiul 

Brad s-a desfășurat activitatea de voluntariat, tinerii voluntari fiind invitați să participe la 

această ședință de consiliu. Mai menționează că au manifestat foarte multă responsabilitate la 

acțiunile la care au participat, fapt pentru care vor primi câte o diplomă de voluntar și astfel 

sunt invitați pe rând pentru a-și ridica diploma. 



 Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că a observant că cei de la Enery Serv 

au început să mai miște ceva dar crede că ne mai putem baza pe ei sau pe subvenție, motiv 

pentru care va trebui să facem și noi demersuri pentru distribuția gazului. Măcar pentru anul 

viitor să avem certitudinea într-una din variante.  

 Domnul Primar, Florin Czacu, menționează că principala dumnealui preocupare este 

aceea de a asigura agentul termic. Menționează că în cursul zilei de astăzi a semnat 

autorizația de construire, au fost depuse documentele pentru înfințarea distribuției, este studiu 

de fezabilitate aprobat, se lucrează la DTAC… Precizează că primește informări periodice cu 

privire la realizarea conductei de gaz. Amintește că pentru realizarea conductei pe tronsonul 

Mintia la Vălișoara au fost aduși muncitori din India și Turcia. 

 Domnul delegat sătesc, Liviu Groza, solicită astuparea gropilor create în drum în urma 

ploilor, toaletarea copacilor de pe marginea drumului și cosirea buruienilor de pe marginea 

drumului. Mai anunță că în sat sunt 2 case care nu sunt îngrijite, practic sunt părăsite dar au 

moștenitori care însă nu le mai îngrijesc, motiv pentru care sunt bălării mari crescute în jurul 

lor și solicită a se lua măsuri în acest sens. 

 Domnul  Dorin Sorin David care a participat la ședință, dar nu în calitate de consilier 

local, ocupând un loc pe ultimul rând în sală, s-a ridicat și a precizat că dumnealui și-a depus 

demisia verbal însă nu știe cum va fi cu înlocuirea dumnealui deoarece următorii supleanți 

nu-și doresc să fie validați ca și consilieri locali, dat fiind faptul că au văzut cum  cei doi 

consilieri PER au fost tot timpul jigniți și apostrofați de  către Primar pentru că nu au avut 

aceleași idei cu ale lui.   

 Menționează că a fost printre cei mai activi consilieri locali, a vorbit cu oamenii despre 

problemele lor … salută și părăsește furios sala de ședință. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, își rezervă dreptul de a nu da nici o replică față de 

această atitudine, precizând că nu dorește să vorbească în absența domnului Dorin Sorin 

David. Menționează că nu este normal ca în calitate de consilier local să ocupe loc pe ultimul 

rând la ședința de consiliu local. 

 Nemaifiind alte discuţii, doamna președinte de ședință, Ancuța Florentina Miheț, 

declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data 

de 18 iulie  2019.  

 

 

 
 

Brad, 18.07.2019 

 

SECRETAR, 

  CARMEN – IRINA BORA 


