ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VE RBAL
încheiat azi, 20 iunie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 20 iunie 2018 s-a făcut în data de 14.06.2018 prin Dispoziţia nr. 341/14.06.2018 a
Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale
art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
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 14 iunie 2018, 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, doi consilieri locali fiind absenți (Vasile Podaru și Adina Beciu).
La şedinţă au participat doi din cei trei delegați sătești: domnul Marin Constantin
Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel și Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul
Mesteacăn iar domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul Ruda Brad a fost absent.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi c.j. Mihaela David care prin
Dispoziţia nr. 336/2018 o înlocuiește pe doamna Carmen-Irina Bora – Secretarul
Municipiului Brad, pe perioada 15-29.06.2018.
În calitate de invitaţi au participat: doamna ec. Mariana Bordea – Contabil şef al S.C.
Termica Brad S.A. și domnul Ioan Cobori - manager al Spitalului Municipal Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi
prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnișoara c.j. Mihaela David,
constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe toţi
cei prezenţi să se ridice pentru a audia Imnul Naţional al României.
Domnișoara c.j. Mihaela David, supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei de
îndată a Consiliul Local al Municipiului Brad din 10 mai 2018 care a fost aprobat cu 14
voturi "pentru” (Adrian Petruș, Mihai Mureș, Iosif Manea, Viorel Curtean, AncuțaFlorentina Miheț, Claudia Mager, Dorel Leaha-Ștefan, Petru Voicu Huieț, Vasile Poenaru,
Vasile Bârea, Ionel-Daniel Adam, Ionel Circo, Bogdan-Sorin Ștefea, Ioan Hărăguș), și un
vot ”împotrivă” (Dorin Sorin David), doi consilieri locali fiind absenți (Vasile Podaru și
Adina Beciu).

Domnul consilier local, Dorin Sorin David, întreabă dacă funcționează filmarea și
microfoanele, apoi precizează că procesul verbal nu redă adevărul, adică nu s-a redat tot din
ce a spus dumnealui și ca urmare citează paragraful de la pct. 4. : ”Domnul consilier local,
David Dorin Sorin, precizează că dumnealui are dubii că acolo era necesară acea parcare.
De asemenea, consideră că și strada este prea largă pentru acea zonă, menționând că
acolo este o stradă care dă într-o fundătură și nu trebuia să se consume astfel cele 850
milioane lei.”
Domnișoara c.j. Mihaela David precizează că acum s-a supus la vot procesul verbal al
ședinței de îndată din 10 mai 2018 și îl întreabă pe domnul consilier local Dorin Sorin
David la care proces verbal se referă.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David și-a cerut scuze și a arătat că nu știa.
Domnișoara c.j. Mihaela David, supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 24 mai 2018 care a fost aprobat cu 13
voturi "pentru” (Adrian Petruș, Mihai Mureș, Iosif Manea, Viorel Curtean, AncuțaFlorentina Miheț, Claudia Mager, Dorel Leaha-Ștefan, Vasile Poenaru, Vasile Bârea, IonelDaniel Adam, Ionel Circo, Bogdan-Sorin Ștefea, Ioan Hărăguș), două voturi ”împotrivă”
(Dorin Sorin David și Petru Voicu Huieț), doi consilieri locali absenți (Vasile Podaru și
Adina Beciu).
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, arată că este vorba de pct. 4 din acest
proces verbal, unde se denaturează adevărul căci dumnealui a spus că acolo în zonă există o
stradă de 500 m. cu o lățime de 13 m. iar dacă se trasau și pe stânga și pe dreapta parcări,
reieșeau peste 50 de parcări. În procesul verbal nu apare astfel, ci că dânsul a spus 500 m.,
12 m., doar dacă se trasau ar fi ieșit mult mai multe parcări și nu se foloseau acei bani, 850
milioane lei. Dumnealui mai arată că acesta era adevărul care trebuia spus, dar de fiecare
dată este cenzurat la fel pățind domnii consilieri locali Vasile Bârea și Petru Voicu Huieț și
ar fi cazul să se facă ceva să nu mai vină încă o dată în ședință și să pună aceeași problemă
și totodată îi pare rău că nu este de față și doamna secretar care și-a asumat răspunderea să
facă ce trebuie.
Domnișoara c.j. Mihaela David, arată că pe viitor se va remedia această situație.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, mai precizează că va filma și dânsul
această ședință datorită faptului că nu întotdeauna a funcționat aparatura existentă.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că tocmai de aceea se discută, consilierii
având posibilitatea să precizeze în mod clar opinia lor, este o ședință publică, poate filma
cine dorește, dar în prezent există o instalație suficient de bine dotată tehnic și se bucură că
pe această cale se poate transmite tuturor celor interesați activitatea Consiliului Local Brad.
Totodată, domnișoara c.j. Mihaela David, reaminteşte consilierilor locali prezenţi
prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv,
are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepția
situațiilor prevăzute de art. 57 alin. 4^1 și art. 101 alin. 3^1.

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt
nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ.
Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
De asemenea, domnișoara c.j. Mihaela David, reaminteşte consilierilor locali prezenţi
prevederile art. 51 alin. 4 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare şi anume:
”(4) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un
raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.”.
În continuare, domnișoara c.j. Mihaela David, dă cuvântul domnului preşedinte de
şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata
prezentării materialelor și dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2018 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a
Indicatorilor Tehnico – Economici pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea
infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Municipiul Brad, Jud. Hunedoara”
în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte
nr. POR/2016/10/10.1/A/1, Axa Prioritară 10, Prioritatea de Investiţii 10.1, Obiectivul
specific 10.1 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în
suprafață de 7 mp. situat în municipiul Brad, strada Liceului – adiacent Pieței Aurului,
județul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Brad, prin Consiliul
Local al Municipiului Brad cu Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în
vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 15 din Blocul 105 G, situat în
municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
6. Informarea nr. 15.690/11.06.2018 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
7. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot ordinea de zi
prezentată care se aprobă cu 15 voturi "pentru” doi consilieri locali absenți (Vasile
Podaru și Adina Beciu).

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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 sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad
Ediţia a XVII – a - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD - inițiat de Primarul
Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Nota nr. 16.188/18.06.2018 a Compartimentului U.L.M..
Suplimentar 4. Adresa nr. 139/14.06.2018 a Protopopiatului Ortodox Român
Brad.
Suplimentar 5. Cererea de concediu nr. 16.254/19.06.2018 a domnului Florin
Cazacu, Primarul Municipiului Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune aprobării suplimentările la Ordinea de
zi propuse, care se aprobă cu 15 voturi "pentru” doi consilieri locali absenți (Vasile
Podaru și Adina Beciu).
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune aprobării Ordinea de zi
în ansamblul ei care se aprobă cu 15 voturi "pentru” și doi consilieri locali absenți
(Vasile Podaru și Adina Beciu).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2018 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că 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 faptul că la buget s-au încasat venituri în plus față de cele prognozate
în sumă de 122,70 mii lei, precum și faptul că în cadrul fondurilor alocate din venituri
proprii MS – ACCIZE pe anul 2018 la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației
proprii ale MS către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipament de
comunicații în urgență în sănătate”, s-a aprobat suma de 291 mii lei pentru Spitalul
Municipal Brad.
Astfel propune majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2018 atât la
venituri, cât si la cheltuieli cu 413,70 mii lei după cum urmează:
La venituri se modifică următoarele capitole bugetare:
- 07.02 – „Impozite și taxe pe proprietate”………………………30,10 mii lei;
- 18.02 – „Alte impozite și taxe fiscale” ………..………………..6,10 mii lei;
- 30.02. – „Venituri din proprietate” ……………………………50,00 mii lei;
- 33.02. – „Venituri din prestări servicii” …………….…………10,00 mii lei;
- 35.02 – „Amenzi, penalități și confiscări”….……………… 13,00 mii lei;
- 39.02 – „Venituri din valorificarea unor bunuri”….……… 13,50 mii lei;
- 42.02 – Subvenții de la bugetul de stat”……………...… …..291,00 mii lei.
La cheltuieli se modifică următoarele capitole bugetare:
- 51.02 - ”Autorități publice și acțiuni externe”………………......41,20 mii lei;
- 61.02 – „Ordine publică și siguranță națională”………...……….25,00 mii lei;
- 66. 02 – „Sănătate”………………………………………………291,00 mii lei;
- 67.02 – „Cultură , recreere și religie”…………………………….23,00 mii lei;
- 84.02 - ”Transporturi”…………………………………….....….33,50 mii lei;
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că între timp au apărut date
suplimentare noi, respectiv o sumă primită de la Ministerul Sănătății și propune următorul
amendament:
”La venituri: suplimentarea la capitolul bugetar 42.02 – subvenții de la bugetul de
stat cu suma de 291 mii lei – sumă provenită din veniturile proprii ale Ministerului
Sănătății pentru dotarea cu aparatură medicală.
La cheltuieli: suplimentarea capitolului bugetar 6602 – sănătate cu suma de 291 mii
lei la cheltuieli de capital – dotarea cu aparatură medicală.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot amendamentul
propus de domnul Primar, Florin Cazacu, care este aprobat cu 15 voturi ”pentru” doi
consilieri locali absenți (Vasile Podaru și Adina Beciu).
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, 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, Miheț Ancuța Florentina dă citire raportului

Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local,
Adrian Petruş, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate
exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, doi consilieri locali absenți (Vasile
Podaru și Adina Beciu), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2018 privind
rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico Economice şi a Indicatorilor Tehnico – Economici pentru obiectivul de investiţii
„Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Municipiul Brad,
Jud. Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,
Apelul de proiecte nr. POR/2016/10/10.1/A/1, Axa Prioritară 10, Prioritatea de Investiţii
10.1, Obiectivul specific 10.1 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Primăria Municipiului Brad, prin
Compartimentul Implementare Proiecte, intenţionează accesarea în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/10/10.1/A/1, Axa
Prioritară 10, Prioritatea de Investiţii 10.1, Obiectivul specific 10.1 „Creșterea gardului de
participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului – Apel dedicat învățământului antepreșcolar
și preșcolar”.
Necesitatea implementării proiectului rezultă din cerința urgentă privind starea de
degradare avansată a actualei locații unde se desfășoară în prezent activitatea Grădinița

”Floare de Colț” Brad, dar și numărul copiilor înscriși în continuă creștere.Implementarea
acestui proiect ar duce la ridicarea semnificativă a calității spațiului unde, peste 250 de copii
își petrec timpul peste 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână.
În Condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul acestui apel de proiecte este
prevăzută ca anexă obligatorie la depunerea cererii de finanţare ”Hotărârea Consiliului
Local de aprobare a documentaţiei tehnico - economică (faza DALI sau PT) şi a
indicatorilor tehnico - economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei
propuse a fi realizată prin proiect”.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, 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, Miheț Ancuța Florentina dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local,
Adrian Petruş, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate
exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, doi consilieri locali absenți (Vasile
Podaru și Adina Beciu), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2018 privind
aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico – Economici
pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și
preșcolar în Municipiul Brad, Jud. Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/10/10.1/A/1, Axa
Prioritară 10, Prioritatea de Investiţii 10.1, Obiectivul specific 10.1.

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui
teren în suprafață de 7 mp. situat în municipiul Brad, strada Liceului – adiacent Pieței
Aurului, județul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că întrucât există solicitări în scopul
amplasării în Municipiul Brad a unui car vienez cu fornetti, a inițiat prezentul proiect de
hotărâre prin care am propus inițierea unui proiect de hotărâre privind închirierea prin
licitaţie publică a unui teren în suprafață de 7 mp., situat în municipiul Brad, strada
Liceului – adiacent Pieței Aurului, județul Hunedoara.
Acest teren este proprietatea publică a Municipiului Brad.
Conform prevederilor Anexei nr. 2, poziţia 2 la H.C.L. nr. 127/2017 privind
aprobarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul
2018, am propus ca preţul de pornire al licitaţiei să fie de 14,00 lei/mp./lună.
În scopul realizării celor de mai sus, a propus aprobarea Caietului de sarcini şi a
componenţei comisiei de licitaţie precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului
Local Brad al Municipiului Brad pentru a face parte din Comisia de licitație, respectiv din
Comisia de contestaţii.
Domnul consilier local, Viorel Curtean, propune ca domnul consilier local Iosif
Manea, să facă parte, din Comisia de atestare.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, propune ca domnul consilier local Viorel
Curtean, să facă parte, din Comisia de contestaţii.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.

Nemaifiind alte propuneri, domnişoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4 și art.5 al
acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Leaha Ștefan Dorel, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara c.j. Mihaela David, au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost
aleşi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali absenţi (Vasile Podaru, Adina Beciu),
domnul consilier local Iosif Manea, să facă parte din Comisia de licitație şi cu 15 voturi
„pentru”,doi consilieri locali absenţi (Vasile Podaru, Adina Beciu), domnul consilier local
Viorel Curtean, să facă parte din Comisia de contestaţii .”
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate
exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha – Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, doi consilieri locali absenţi (Vasile
Podaru, Adina Beciu), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2018 privind
închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 7 mp. situat în
municipiul Brad, strada Liceului – adiacent Pieței Aurului, județul Hunedoara .
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Brad,
prin Consiliul Local al Municipiului Brad cu Județul Hunedoara, prin Consiliul
Județean Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public
județean – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, România marchează în anul 2018 o
sută de ani de la Marea Unire. Momentul de la 1918 rămâne pagina cea mai sublimă a
istoriei românești. Marea Unire a fost rezultatul actului de voință al națiunii în urma căruia

toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în cuprinsul aceluiași stat național,
România.
Se cuvine așadar ca la 100 de ani de la Marea Unire, în anul Centenar, Consiliul
Județean Hunedoara să marcheze evenimentul prin edificarea unor simboluri care să
amintească în timp comunității de această bornă temporară a istoriei noastre.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 118/2018 s-a aprobat
asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu 3 unități
administrativ – teritoriale din județul Hunedoara, respectiv Municipiul Brad, Municipiul
Orăștie și Orașul Simeria, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public
județean „Confecționare și montare a 3 catarge – suport aniversare 100 ani de la Marea
Unire.
În acest sens a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus asocierea
Municipiului Brad prin Consiliul Local al Municipiului Brad cu Județul Hunedoara prin
Consiliul Județean Hunedoara în scopul realizării în municipiul Brad, din bugetul Județului
Hunedoara, a obiectivului de investiții „Catarg aniversar 100 de ani de la Marea Unire”.
După finalizarea și recepția obiectivului de investiții „Catarg aniversar 100 de ani
de la Marea Unire”, acesta se va înscrie în proprietatea publică a Municipiului Brad și
administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad.
La articolul 2 a propus aprobarea contractului – cadru de asociere, iar la art. 3 a
propus împuternicirea Primarului Municipiului Brad, să semneze acest contract.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, 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, Miheț Ancuța Florentina dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local,
Adrian Petruş, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate
exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, hotărârea necesită votul majorității membrilor prezenți, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, doi consilieri locali absenţi (Vasile
Podaru, Adina Beciu), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2018 privind
aprobarea asocierii Municipiului Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad cu
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea realizării în
comun a unui proiect de interes public județean.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 15 din Blocul
105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, locuința nr. 15 din Blocul 105 G, situat
în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara a fost deținută cu chirie
de către domnul Grancea Ștefan, în perioada 2011 – 2018, în baza Contractului de închiriere
nr. 14.127/07.11.2011.
În urma decesului acestuia în data de 5 iunie 2018, locuința a devenit disponibilă și
poate fi repartizată unui alt solicitant.
Astfel, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea locuinței
nr. 15 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul
Hunedoara.
Menționează că această locuință este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având
o suprafață totală de 11,00 mp.
Fostul chiriaș nu are restanțe la plata chiriei.
Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad 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 a propus
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul doamnei consilier
local, Miheț Ancuța Florentina președintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 6
dosare ale persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia
şi-a îndreptat atenţia.
Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, menţionează că în cadrul Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au
fost analizate 4 dosare şi anume:
Oprișa Daniel-Eugen – cu domiciliul în municipiul Brad, str. Adrian Păunescu, bl.
105 G, cam. 93. Este căsătorit cu Oprișa Miruna-Liana cu care are un copil, Oprișa BogdanCiprian-Daniel, în vârstă de 2 ani, iar soția mai are un copil, Armeanu Rareș-Cristian-Ionuț,
în vârstă de 5 ani. Dorește o a doua cameră, spațiul fiind insuficient pentru 4 persoane.
Achim Nicoleta –Dorina cu domiciliul în municipiul Brad, str. Adrian Păunescu, bl.
105 G, cam. 85, unde titular de contract este concubinul său Popovici Ioan. Împreună au o
fetiță Popovici Andreea Ioana, în vârstă de 7 ani. Este angajată la Key Safety Systems Ro
SRL, cu un salariu net lunar de 1255 lei. Dorește o a doua cameră, spațiul fiind insuficient
pentru 3 persoane.
Hurșan Flaviu Dan cu domiciliul în Brad, str. Aleea Primăverii, bl. AB 15, sc.2,
ap.5, proprietatea fratelui său. În urma amenințărilor și agresării a fost nevoit să părăsească
locuința și după spusele sale să locuiască sub pod. Este pensionat de boală și are o pensie
lunară de 520 lei.
Bârluțiu Maria cu domiciliul în comuna Crișcior, sat Zdrapți, nr. 50, proprietatea
ginerelui și a fiicei sale. Datorită neînțelegerilor cu ginere a fost obligată să părăsească
locuința. În prezent, locuiește la o altă fiică în municipiul Brad, str. 1 Iunie, bloc B15, ap.2,
într-un apartament cu 2 camere, în care locuiesc 5 persoane, dintre care 2 copii minori. Are
probleme de sănătate și o pensie de invaliditate de 520 lei/lună.
Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării
votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, 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 patru persoane și anume:
- Oprișa Daniel-Eugen
- Achim Nicoleta-Dorina

- Hurșan Flaviu Dan
- Bârluțiu Maria, iar consilierii locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre ele.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Leaha Ștefan Dorel, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnișoara c.j. Mihaela David, au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul
Hurșan Flaviu Dan a obţinut un număr de 2 voturi „pentru”, 13 voturi „împotrivă”, doi
consilieri locali absenţi (Vasile Podaru, Adina Beciu) iar doamna Bârluțiu Maria a obţinut
un număr de 13 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, doi consilieri locali absenţi (Vasile
Podaru, Adina Beciu), astfel că locuința nr. 15 din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în
municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara va fi repartizată doamnei
Bârluțiu Maria”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate
exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha -Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, doi consilieri locali absenţi (Vasile
Podaru, Adina Beciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2018 privind
repartizarea locuinţei nr. 15 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada
Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara.
Suplimentar nr. 1. Proiect de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor Municipiului
Brad Ediţia a XVII – a – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că sărbătoarea anuală ocazionată de
desfăşurarea Zilelor Municipiului Brad, este o manifestare culturală complexă, cu
participarea ansamblurilor folclorice, a artiştilor români de muzică uşoară şi muzică
populară consacraţi.
Scopul organizării acestei activităţi şi manifestări cultural educative, artistice şi
sportive este de a satisface nevoile culturale ale comunităţii brădene prin oferirea de

produse şi servicii culturale diverse, de creştere a gradului de acces la participarea
cetăţenilor la viaţa culturală.
Prin procesul verbal nr.15059 încheiat în data de 04.06.2018, cu ocazia întrunirii în
şedinţă operativă de lucru, Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului nr.
316/31.05.2018 a hotărât ca sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XVII - a să se
desfăşoare în perioada 10-12 august 2018, conform Programului principalelor manifestări
cultural - educative, artistice şi sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.
12/2018, stabilind totodată şi un program orientativ al manifestărilor propuse a se
desfășura.
Ţinând cont de faptul că sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad a devenit o tradiţie în
localitatea noastră, ajungând la Ediţia a XVII – a, în art. 2 al proiectului de hotărâre
propune ca alături de comisia constituită potrivit dispoziţiei primarului să fie cooptaţi şi
cinci consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad iar în art. 3 propune
alocarea sumei de 200.000 lei, sumă care a fost prevăzută în bugetul local pentru acţiunile
dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVII-a, la care se adaugă veniturile
provenite din sponsorizări și alte venituri încasate cu aceeaşi destinaţie.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, 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, Miheț Ancuța Florentina dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local,
Adrian Petruş, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, precizează că la art. 2 din
proiectul de hotărâre trebuie propuşi 5 consilieri locali care, împreună cu Comisia
desemnată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad, se vor ocupa de organizarea în
condiţii optime a manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a
XVII - a.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, menţionează că de drept din
comisie făceau parte preşedinţii comisiilor de specialitate şi propune pe cei 5 preşedinţi ai
comisiilor de specialitate şi anume: Vasile Podaru, Dorel Leaha Ştefan, Ancuţa Miheţ,
Adrian Petruş şi Mihai Mureş să se ocupe alături de comisia desemnată prin Dispoziţia

Primarului, de organizarea în condiţii optime a manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilelor
Municipiului Brad, Ediţia a XVII – a.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, precizează că dumnealui va fi plecat din țară în
acea perioadă și propune să fie înlocuit cu domnul consilier local, Iosif Manea.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, solicită să se mai schimbe comisia, cei 5
membri să fie propuși individual, sens în care propune să facă parte din comisie domnul
consilier local Vasile Bârea.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că nu dorește să facă parte din
comisie.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, propune ca din comisie să facă parte domnul
consilier local, Iosif Manea.
Domnul consilier local, Viorel Curtean, propune să facă parte din comisie doamna
consilier local, Ancuța Florentina Miheț.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, propune ca din comisie să facă parte
domnul consilier local, Adrian Petruș.
Doamna consilier local, Claudia Mager, propune ca din comisie să facă parte domnul
consilier local, Dorel Leaha-Ștefan.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, propune ca din comisie să facă parte
domnul consilier local, Vasile Podaru.
Domnişoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării
votului în mod secret pentru adoptarea art. 2 al acestui proiect de hotărâre, în
conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ștefan, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Dorel
Leaha-Ștefan, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara c.j. Mihaela David, au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ștefan, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost
aleşi cinci consilieri locali propuşi, astfel: Vasile Podaru cu 15 voturi „pentru”, doi
consilieri locali absenţi (Vasile Podaru, Adina Beciu), Dorel Leaha Ştefan cu 15 voturi
„pentru”, doi consilieri locali absenţi (Vasile Podaru, Adina Beciu), Ancuţa Florentina
Miheţ cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali absenţi (Vasile Podaru, Adina Beciu),
Adrian Petruş cu 15 voturi „pentru” doi consilieri locali absenţi (Vasile Podaru, Adina
Beciu) şi Iosif Manea cu 15 voturi „pentru” doi consilieri locali absenţi (Vasile Podaru,
Adina Beciu).”
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, precizează că întotdeauna are un punct
de vedere acolo unde se cheltuiește banul public, nu este împotriva sărbătoririi zilelor
Municipiului Brad, dar banii ar trebui folosiți pentru oraș, de exemplu să fie puse niște
coșuri de gunoi, să fie mai multă curățenie, în condițiile în care străzile sunt așa cum sunt

din cauza lucrărilor la canalizare și la apă, ar trebui adus altceva în Brad, nu cântec, joc și
voie bună, trebuie să se acorde mai multă atenție modului cum se cheltuiesc acești bani, să
se diminueze suma de 200.000 lei pentru care s-ar munci o viață întreagă. De asemenea,
dumnealui știe că s-a formulat o adresă de către Protopopiatul Bisericii Ortodoxe Romăne
Brad, în care se solicita să nu se organizeze în postul Sf. Marii, Zilele Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, mai arată că în ce privește premiile
pentru olimpici, cuantumul acestora ar trebui să fie mai mare, aici nu este econom pentru
că ei sunt viitorul nostru, prin ei se ridică orașul și poate că astfel am reuși să aducem tinerii
mai aproape de noi, căci toți ne părăsesc, din păcate. Dumnealui solicită ca premiile să fie
mai mari, căci mai bine se dau bani la copii noștrii, la artiștii noștrii, să-i promovăm și pe ei,
să-i ajutăm, că așa s-ar simți mai motivați și nu dorește să propună o diminuare exactă a
sumei, ci solicită ca Domnul Primar să se gândească și să vadă de unde ar putea să mai taie
și să dea la copii.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru, precizează că discuții asupra zilelor
Municipiului Brad au fost și anul trecut, dar acum cu datele stabilite de 10, 11, 12 nu se mai
poate face nimic, dumnealui având o adresă de la Protopopiatul Bisericii Ortodoxe Romăne
Brad formulată către Primarul Municipiului Brad, în care se solicită schimbarea datei
desfășurării evenimentului Zilele Municipiului Brad din perioada postului Adormirii Maicii
Domnului și ca urmare dânsul propune un amendament ca începând de anul viitor, Zilele
Municipiului Brad să se țină în prima duminică după sărbătoarea Sf. Marii.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest amendament nu face obiectul
proiectului de hotărâre, căci nu poate privi ceva ce se v-a întâmpla la anul iar dacă se
dorește schimbarea datei, acest lucru trebuie făcut la începutul anului viitor când se aprobă
calendarul principalelor manifestări artistice și sportive.
Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, solicită, eventual să-și ia Domnul Primar
un angajament în acest sens.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru, solicită ca anul acesta să rămână cum s-a
stabilit, dar anul viitor să se modifice.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, menționează că Zilele Municipiului Brad este
o sărbătoare de amploare, căci la Brad în afară de Revelion nu se mai organizează altceva
de așa anvergură iar în ceea ce privește suma propusă, întotdeauna a fost acoperitoare, căci
bani vin și din sponsorizări. Dumnealui mai arată că cine vrea să meargă la biserică în acele
zile poate să o facă și poate să vină și la spectacole, dar nu poți determina cu forța oamenii
să postească, nici să-i duci la biserică, căci în aceste condiții, fiind post, nu ar trebui să mai
funcționeze restaurantele, nu ar trebui să se mai servească mâncare și băuturi alcoolice iar
dacă este vorba de procesiunea religioasă, aceasta urmează să se desfășoare în data de 14
august, deci după terminarea Zilelor Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează că subiectul este destul de
sensibil și anul trecut discutându-se această problemă, s-au sesizat și preoții Bisericii
Ortodoxe Brad, care au depus acest memoriu sau cum îi zice, iar dumnealui a adunat
duminică 150 de semnături pentru schimbarea datei, 150 de oameni la o primă trecere de 15
minute. Dumnealui vrea să clarifice un lucru, nu este extraordinar de credincios, nu se duce

în fiecare duminică la biserică, dar sesizând că oameni doresc ca bairamul căruia i se spune
zilele municipiului să nu mai fie în post să fie mutat cu o săptămână mai târziu, nu era așa
de grav, dar este tratat cu indiferență și că sunt toți păcătoși, dar nu sunt toți, căci sunt
oameni care merg la biserică, îl vorbesc pe Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, arată că și dumnealui vinde mici dar nu
este afacerea dânsului ci a soției dumnealui.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, îl întreabă pe domnul consilier local, Dorin
Sorin David, cine a spus că sunt toți păcătoși.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează că a spus că nu sunt toți
păcătoși, dumnealui vinde mici și este un păcătos, nu ține post iar acum dorește să facă un
monolog nu să discute în contradictoriu și în două săptămâni va aduna cel puțin 1.000 de
semnături și atunci se vor vedea câți cetățeni nu își doresc ca acest bairam să mai fie în post,
dumnealui depunând un amendament prin care propune ca: ”zilele orașului, începând de
anul acesta, să se mute cu o săptămână mai târziu, deci să fie undeva în 17-19 august”.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, mai arată că i se pare penibil ca să fie
chemați campionii și olimpicii și să primească doar 50 de lei, oare doar atât merită acești
copii minunați care ne duc numele orașului Brad în lume, nu numai prin Macedonia pe
vapoare, dansând în chiloți, drept urmare propune un amendament prin care: ”locul III să
primească 300 lei, locul II – 500 lei și locul I – 700 lei”, în condițiile în care premierile se
fac din sponsorizări, dumnealui neavând date de la școli cu numărul copiilor, dar crede că
bugetul nu va fi forțat atât de mult iar de acești tineri suntem mândri.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că dorește să vorbească mai rar și
mai apăsat pentru a nu se mai da naștere la interpretări în procesul verbal și arată că nu a
vrut să facă parte din comisie pentru că nu este de acord cu irosirea cu ușurință a banilor,
căci este vorba de foarte mulți bani care ar putea fi folosiți pentru rezolvarea altor probleme
edilitare pe care le are Bradul. Dumnealui consideră că zilele unei localități trebuie să fie un
moment de bucurie colectivă, este adevărat că stabilirea datei acestor zile nu îi poate
mulțumi pe toți, dar important este să fie cât mai puțini nemulțumiți și crede că stabilirea
datei unui asemenea eveniment trebuie să aibă niște repere, fie un hram, fie o izbândă
istorică, fie omagierea unei personalități a locului, fie o realizare edilitară, dar hram nu este,
eventual Sf. Varvara de vară cum se spunea în comisii, realizări nu sunt, parcări numai în
Cartierul Micro 1, străzile de la un capăt la altul sunt praf, drumurile satelor aparținătoare
de asemenea sunt praf, blocurile sunt ca și curcubeele, nici la nivelul proiectelor nu se stă
prea bine în condițiile în care primăria are 136 angajați și proiectele se numără pe degete iar
dacă se ia problema tradițiilor, nu înțelege de ce se încăpățânează inițiatorul să pună
evenimentul în postul Sf. Maria căci nu are argumente să stea în picioare, fiind și al treilea
post mare din an, iar evenimentele tragice din Valea Jiului, pentru care ar trebui să se facă
parastase, nu paranghelie, nu sunt un motiv justificat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că în calitate de creștin ortodox și
mai ales în calitate de membru al adunării eparhiale din Deva este de datoria sa să susțină
solicitarea părintelui protopop Ioan Diniș și amendamentul propus de domnul consilier
local, Dorin Sorin David, în sensul amânării sărbătorii cu o săptămână iar în ce privește

premiile este de acord să fie premiați elevii buni la învățătură, olimpicii cu o sumă mai
mare, din sponsorizări, cu riscul să fie redus fondul care s-a aprobat la începutul anului, căci
trebuie făcut ceva să mai fie redus festivismul și să se facă lucruri palpabile, în concluzie
dumnealui precizând că susține cele două amendamente propuse de domnul consilier local,
Dorin Sorin David.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită permisiunea de a se ridica atunci când
vorbește despre Zilele Municipiului Brad care sunt un eveniment major la care participă
aproximativ 10.000 – 15.000 de oameni și când se vorbește despre demagogie ar trebui
ascultată caseta de la această ședință și poate ar fi mai larg definită.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Zilele Municipiului Brad s-au organizat
pentru prima dată în luna mai 2004, în anul următor tot în luna mai iar din anul 2006 se
organizează în luna august, fiind o prelungire a Zilei minerului care s-au ținut vreme de zeci
de ani în Municipiul Brad, mineri care au ales să cinstească memoria celor 62 de mineri
uciși de liberali în august 1929 iar ulterior în august 1977 minerii au luptat împotriva
regimului comunist prin organizarea unei greve.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că în Constituția României este definită
libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credinței religioase care nu pot fi
îngrădite sub nici o formă, nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie sau să adere la o
credință, există autonomie locală care este supusă doar legii, oare nu se greșește acum
public, când se discută despre organizarea Zilelor Municipiului Brad în post, există o
conotație istorică pentru că este justificată organizarea din toate punctele de vedere, de altfel
și alte evenimente se organizează în post, cum ar Ziua Națională a României organizată pe 1
decembrie, dată aleasă de oameni mai vrednici care au făcut România Mare și au ales să se
adune și să sărbătorească în post iar alte evenimente sunt: UNTOLD la Cluj-Napoca, și alte
festivaluri organizate pe litoralul românesc.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că în ceea ce privește costurile, nu știe
dacă vreodată domnul consilier local, Dorin Sorin David ar fi sponsorizat această
manifestare, în schimb, menționează că a sponsorizat domnul consilier local, Ionel-Daniel
Adam, drept pentru care îi mulțumește și îl asigură că banii respectivi au fost folosiți
corespunzător iar în ce privește alocarea sumelor pentru premierea copiilor cu rezultate
deosebite, acest lucru se poate face, dar numai, în ceea ce privește pe cei care au obținut
premii la concursurile naționale, dumnealui cunoscând prevederile legale în vigoare, căci
dânsul în calitate de ordonator principal de credite răspunde de cheltuirea banului public,
astfel că domnul consilier local, Dorin Sorin David ar trebui să se rezerve la ceea ce știe
dumnealui să facă cel mai bine.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, solicită să nu mai fie atacat personal, căci
se simte jignit tot timpul.
Domnul Primar, Florin Cazacu, îi răspunde că nu îl jignește dar domnul consilier
local, Dorin Sorin David are o problemă și dorește să se vadă în transmisiunile live care se
realizează.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, arată că dumnealui nu dă bani la ETNO
TV să fie filmat, căci prin această transmisiune poate fi filmat gratis.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că mii de oameni participă la Zilele
Muniocipiului Brad, nu există nici o problemă cu biserica, se organizează un eveniment
cultural care întâmplător are loc în postul Sf. Maria, are cunoștiință de adresa
Protopopiatului Ortodox Român Brad care era o solicitare adresată dumnealui în calitate de
Primar și a considerat că este bine să o prezinte și Consiliului Local, dar, cele două instituții,
primăria și biserica, sunt entități distincte, care au limite de competențe stabilite prin lege.
Tot dumnealui mai precizează că în funcție de sumele primite ca sponsorizări se vor acorda
premii elevilor premiați la concursurile naționale, dar reamintește faptul că înainte de a fi
dânsul ales ca primar, elevii și profesorii nici măcar nu erau amintiți în vreun fel, dar decum
să fie premiați, iar în ceea ce privește schimbarea datei organizării evenimentului, ar fi
inoportun pentru că s-au angajat deja discuții de principiu cu diferiți artiști, dumnealui fiind
convins că înțelepciunea va prima.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, precizează că trebuie avut grijă
cu schimbarea datei pentru că ea este aprobată la începutul anului printr-o altă hotărâre,
putând să fie schimbată doar la începutul anului următor iar în cazul premiilor încă nu se
poate vorbi de o sumă alocată pentru acestea fiindcă încă nu este cunoscut numărul elevilor
și a cadrelor didactice care vor beneficia de prevederile acelui act normativ.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mai precizează că în luna august, mai precis în postul
Sf. Maria, în țară se organizează și alte festivaluri cum ar fi: joi, 2 august – UNTOLD la
Cluj-Napoca, Rock Star și festivalul de la Costinești, în 10 august – festivalul din Parcul
Herăstrău, București, Brukenthalfest la Sibiu și festivalul de la Corbii de Piatră, județul
Argeș.
Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam apreciază că pledoaria domnului Primar
este elocventă, dar o simplă discuție înainte, purtată între consilierii locali ar fi evitat acum
discuțiile care s-au purtat timp de o oră, va fi timp anii viitori să se schimbe data organizării
evenimentului, iar amendamentul propus cu privire la schimbarea datei nu își avea
contextul în hotărârea de la această ședință fiindcă data nu poate fi schimbată, însă
dumnealui ar vrea să știe de ce sunt cheltuielile atât de mari cu sonorizarea și ca urmare
propune următorul amendament: ”suma prevăzută în bugetul local pentru eveniment să nu
treacă de 160.000 lei.”
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că orice sumă mai mică presupune un
număr mai mic de artiști, de asemenea nu pot fi angajate cheltuieli dacă nu există prevedere
bugetară, căci documentele vor fi solicitate de cetățenii municipiului în temeiul Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informațiile publice.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, menţionează că nu se poate vota
mai mult decât este prevedere bugetară.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că după ce școlile vor comunica listele
cu elevii premianți la concursurile naționale și cu cadrele didactice care i-au pregătit,
Comisia de organizare a Zilelor Municipiului Brad va analiza și va hotărâ cât din bugetul
local și cât din sponsorizări se vor acorda ca premii în bani.

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, precizează că amendamentul
propus de către domnul consilier local, Dorin Sorin David referitor la premierea elevilor nu
se regăsește sub formă de articol în proiectul de hotărâre.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David solicită un proiect de hotărâre pentru a
vedea unde să încadreze amendamentul.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel arată că în proiectul de hotărâre
nu sunt trecute sume defalcate pe activități.
Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă nu se poate aloca o sumă la
fel ca pentru artiști.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că nu pentru că nu se cunoaște numărul
elevilor și al cadrelor didactice.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot amendamentul
propus de domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, care este aprobat cu 8 voturi
”pentru” (Ionel-Daniel Adam, Vasile Bârea, Bogdan-Sorin Ștefea, Ionel Circo, Vasile
Poenaru, Ioan Hărăguș, Petru-Voicu Huieț, Dorin-Sorin David), 7 voturi ”împotrivă”
(Adrian Petruș, Mihai Mureș, Iosif Manea, Viorel Curtean, Ancuța Florentina Miheț,
Claudia Mager, Doreal Leaha-Ștefan), doi consilieri locali absenți (Vasile Podaru și Adina
Beciu).
Domnul Primar, Florin Cazacu, salută amendamentul și aprecizează că este o nouă
victorie împotriva comunității brădene iar ca urmare își exprimă opinia în calitate de
inițiator că va trebui revizuit proiectul pentru că nu se va mai putea organiza evenimentul în
3 zile, sens în care la următoarea ședință a Consiliului Local Brad va iniția un proiect de
hotărâre în acest sens.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează că renunță la amendamentul
propus pentru premierea elevilor.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, arată că era corect ca în proiect să fie trecute
orientativ sume și pentru premierea elevilor.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că sumele din buget nu sunt
acoperitoare, ele vor fi stabilite prin hotărâre de consiliu într-o ședință ulterioară după ce se
va ști numărul elevilor, sportivilor, antrenorilor și al cadrelor didactice.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot amendamentul
propus de domnul consilier local, Dorin-Sorin David, privind schimbarea datei organizării
Zilelor Municipiului Brad care este respins cu 9 voturi ”împotrivă” (Adrian Petruș, Mihai
Mureș, Iosif Manea, Viorel Curtean, Ancuța Florentina Miheț, Claudia Mager, Doreal
Leaha-Ștefan, Bogdan-Sorin Ștefea, Ionel Circo), 2 voturi ”pentru” (Petru-Voicu Huieț,
Dorin-Sorin David), 4 ”abțineri” (Ionel-Daniel Adam, Vasile Bârea,Vasile Poenaru, Ioan
Hărăguș), doi consilieri locali absenți (Vasile Podaru și Adina Beciu).
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate
exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 11 voturi "pentru” (Adrian Petruș, Mihai Mureș, Iosif
Manea, Viorel Curtean, Ancuța Florentina Miheț, Claudia Mager, Dorel Leaha-Ștefan,
Ionel-Daniel Adam, Ionel Circo, Ioan Hărăguș, Bogdan-Sorin Ștefea), 4 ”abțineri”
(Petru Voicu Huieț, Dorin-Sorin David, Vasile Bârea și Vasile Poenaru), doi consilieri
locali absenţi (Vasile Podaru, Adina Beciu), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
91/2018 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XVII – a .
Suplimentar nr. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 4275/18.06.2018,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 16.183/18.06.2018, Spitalul Municipal
Brad a înaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad, bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat al acestei instituţii pe anul 2018, în urma avizării de către Consiliul de
administraţie.
Pentru modificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad
iniţial s-a ţinut cont de:
- adresa 4199/22.05.2018 primită de la DSP Deva prin care s-a aprobat pentru
Spitalul Municipal Brad suma de 291 mii lei din veniturile proprii MS –ACCIZE, pe anul
2018, de la titlul 51 „transferuri între unități ale administrației proprii ale MS către bugetele
locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipament de comunicații în urgență în
sănătate;
- recalcularea salariilor.
În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal
Brad se majorează în cadrul veniturilor cu suma de 291,00 mii lei, astfel:
Cod 33.21.00 „Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate” cu
suma de - 40,64 mii lei;
Cod 43.10.33 „ Subvenții din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
pentru acoperirea creșterilor salariale ” cu suma de 40,64 mii lei;
Cod 43.17.01 „ Sume din veniturile proprii ale MS către bugetele locale pentru
finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate” cu
suma de 291 mii lei.
În cadrul cheltuielilor se efectuează majorare în sumă de 291 mii lei la Titlul XII
„cheltuieli de capital :

71.01.02 „ mașini, echipamente și mijloace de transport” = 291 mii lei.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, 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, Miheț Ancuța Florentina dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local,
Adrian Petruş, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate
exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, hotărârea necesită votul majorității membrilor prezenți, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, doi consilieri locali absenţi (Vasile
Podaru, Adina Beciu), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2018 privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI
MUNICIPAL BRAD.
Punctul nr. 6. - Informarea nr. 15.690/11.06.2018 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Suplimentar nr. 3. Nota nr. 16.188/18.06.2018 a Compartimentului Unitatea
Locală de Monitorizare prin care se aduce la cunoștința domnilor consilieri locali faptul că
în data de 25 aprilie 2018 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de
Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” a semnat cu Asocierea S.C. BRAI-CATA
S.R.L., lider – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L., contractul de achiziție având ca obiect

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad care constă în:
colectarea separată și transportul separat a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare,
operarea și administrarea stației de transfer Brad, operarea și administrarea stației de sortare
Brad, transportul la distanță a deșeurilor la facilitățile de tratare depozitare.
Tot din Notă rezultă că nu constituie obiect al contractului de Delegare a gestiunii
următoarele activități: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea
și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de
polei sau de îngheț; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea
acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare; colectarea deșeurilor
din construcții și demolări; dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.
Pentru aceste activități, autoritățile administrației publice locale au următoarele
posibilități:
-gestiune delegată prin încredințarea gestiunii acestei activități în baza unui contract de
delegare a gestiunii prin procedura de licitație publică deschisă;
-gestiune directă prin înființarea unui serviciu cu buget de venituri și cheltuieli proprii în
subordinea Consiliului Local.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, întreabă când s-a scos la licitație de către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor
Județul Hunedoara”, nu s-au prevăzut toate operațiunile, ori s-au eliminat niște servicii.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că nu au fost incluse toate serviciile, căci
salubritatea stradală nu ține de colectarea deșeurilor menajere iar cei care au câștigat
licitația s-au angajat la colectarea gunoiului pe 4 fracții, S.C. RETIM ECOLOGIC
SERVICE S.A. Timișoara neparticipând la licitație pentru că nu putea să colecteze pe 4
fracții.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că salubritatea stradală este în sarcina
administrației publice locale, dar costurile vor fi mult mai mari și de aceea nu înțelege rostul
unor discuții inutile pentru 20-30 de lei, când sunt probleme foarte mari legate de curățenia
orașului.
Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, întreabă cât s-ar cheltui pe lună cu aceste
servicii.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că depinde dacă este lună de vară sau lună
de iarnă.
Domnul consilier local, Ioan Hărăguș, întreabă dacă S.C. RETIM ECOLOGIC
SERVICE S.A. Timișoara s-a retras.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că trebuie reziliat contractul cu S.C.
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara, societate care este de acord cu rezilierea iar
S.C. BRAI-CATA S.R.L. va prelua ECO Brad și o parte din tomberoare, dar pentru a putea
face salubritate în oraș trebuie achiziționată din bugetul local o automăturătoare, ar trebui
angajat personal, deasemenea trebuie obținute licențe.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că de fapt, acestea sunt probleme
adevărate și tot în acest context nu înțelege de ce s-a trecut cu atâta ușurință peste proiectele
importante care se vor deșfășura și vor avea implicații asupra municipiului, cum ar fi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a
Indicatorilor Tehnico – Economici pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea
infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Municipiul Brad, Jud. Hunedoara”
în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte
nr. POR/2016/10/10.1/A/1, Axa Prioritară 10, Prioritatea de Investiţii 10.1, Obiectivul
specific 10.1, dar în schimb s-a discutat cu atâta înverșunare pe proiectul cu sărbătorirea
Zilelor Municipiului Brad care ar trebui să fie un motiv de bucurie pentru toți, căci este o
sărbătoare a brădenilor, nu a Primarului.
Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre această notă.
Suplimentar 4. Adresa nr. 139/14.06.2018 a Protopopiatului Ortodox Român Brad
prin care se solicită schimbarea datei desfășurării evenimentului Zilele Municipiului Brad
din perioada postului Adormirii Maicii Domnului.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că această adresă a considerat de cuviință
să o prezinte și Consiliului Local, cu toate că era o solicitare către Primarul Municipiului
Brad, adresă la care s-a formulat răspuns.
Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre această adresă.
Suplimentar 5. Cererea de concediu nr. 16.254/19.06.2018 a domnului Florin
Cazacu, Primarul Municipiului Brad prin care aduce la cunoştiinţa consilierilor locali că în
perioada 22 iunie 2018 – 29 iunie 2018 va fi în concediu de odihnă.
Precizează că atribuţiile primarului vor fi preluate în perioada 25.06.2018 29.06.2018 de către domnul Viceprimar, Vasile Podaru, conform prevederilor legale şi a
dispoziţiei primarului, iar în perioada 22.06.2018 – 24.06.2018, atribuțiile Președintelui
Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vor fi preluate de către domnișoara David
Mihaela, consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, conform prevederilor legale şi a dispoziţiei primarului.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această cerere.
Punctul nr. 7. - Diverse.
În continuare, domnul consilier local, Dorin Sorin David, întreabă pe doamna
Gabriela Petrean - șef Serviciu Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale dacă
are prevedere bugetară pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru salariații primăriei.
Doamna Gabriela Petrean-șef Serviciu Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite
Locale îi răspunde că există prevedere bugetară în acest sens.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acordarea voucherelor de vacanță este
un atribut exclusiv al ordonatorului de credite.
Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, întreabă care este situația trecerilor de
pietoni.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că există un proiect la poliție în acest sens,
care trebuia să fie avizat de un an.

Domnul consilier local, Vasile Bârea, mulțumește Primăriei Municipiului Brad pentru
implicare, în numele Societații ”Avram Iancu” și îi invită pe cei prezenți să participe
sâmbătă, 23.06.2018, ora 12,00 la omagierea eroului național Avram Iancu cu ocazia
sărbătoririi a 194 ani de la naștere și 170 de ani de la izbucnirea revoluției.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în urma dispoziției Primarului s-au
făcut acele lucrări atât la statuia lui Avram Iancu cât și la Troița de la Mesteacăn, dumnealui
mulțumind pentru invitație cu precizarea că nu v-a putea participa pentru că este plecat în
concediu, însă, menționează că vor primi sprijin din partea primăriei pentru desfășurarea în
condiții optime a evenimentului.
Domnul consilier local, Petru Voicu Huieț, arată că la podul spre Stadionul ”ArmataAurul” Brad ar fi necesară construirea unui parapet deoarece acolo există riscul producerii
unor accidente nedorite, fiind în curbă, fiind fără parapet, etc.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că este necesar un proiect de investiții în
acest sens și ca atare investiția trebuie cuprinsă în lista de investiții a anului viitor.
Domnul consilier local, Viorel Curtean, prezintă o situație reală care privește tineretul
și anume cea referitoare la existența, dimineața, a unor seringi folosite în zona parcului din
Orașul Nou, sens în care solicită Poliției Locale să-și intensifice patrulările în acea zonă, în
special noaptea.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că va trimite Poliția Locală în zona
respectrivă, dar totodată, informează pe doamnele și domnii consilieri locali că este posibilă
organizarea unei ședințe de îndată a Consiliului Local, pentru a fi informați în legătură cu
discuțiile ce se vor purta cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara și cu S.C.
BRAI-CATA S.R.L., precum și după ce se va întruni Comisia de organizare a Zilelor
Municipiului Brad și se va analiza bugetul propus și dacă se va constata că acesta nu este
suficient se va face propunere de rectificare din sponsorizările primite.
Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Leaha - Ștefan Dorel, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 20
iunie 2018.
Brad, 20.06.2018
SECRETAR,
CARMEN – IRINA BORA

