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

făcut în data de  20 noiembrie  2018 prin Dispoziţia nr. 665/20.11.2018 emisă de Primarul 

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

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

completările ulterioare.  

Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de  20 noiembrie 2018. 

La şedinţă au fost prezenţi 10 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în 

funcţie, 5 consilieri locali fiind absenți (Ionel Daniel Adam, Dorin Sorin David, Petru 

Voicu Huieț, Iosif Manea și Vasile Poenaru). 

În calitate de invitați au participat: domnul Adrian Stana – președintele Asociației 

Brad Mileniul 3, doamna Bianca Leucian – secretarul Asociației Brad Mileniul 3,  doamna 

Ioana Manea, consilier juridic  în cadrul  Compartimentului Relații Publice și doamna 

Gabriela Octavia Petrean - șef Serviciu Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite 

Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad . 

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

Bora, Secretar al Municipiului Brad. 

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

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

modificările şi completările ulterioare,  doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al 

Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia. 

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

reaminteşte consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 49 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi 

anume:  

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

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

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

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

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

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

Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”. 



   În continuare, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, dă 

cuvântul doamnei  preşedinte de şedinţă,  Claudia Mager, pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

Doamna preşedinte de şedinţă,  Claudia Mager, îl roagă pe domnul Primar, Florin 

Cazacu să dea citire proiectului ordinii de zi.   

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

precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de necesitatea devenirii 

operaționale a sumei de 6.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2018, în vederea asigurării continuității 

serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației, sumă 

alocată  prin Hotărârea Guvernului  nr. 904/19.11.2018, Municipiului Brad, județul 

Hunedoara. 

     Ulterior, domnul Primar, Florin Cazacu, 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 colaborării Municipiului Brad cu Asociația 

Brad Mileniul 3 în vederea realizării în comun a unor acțiuni cu prilejul amplasării unei 

statui la sediul Guvernului României în contextul sărbătoririi centenarului Marii Uniri - 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 

            Doamna preşedinte de şedinţă,  Claudia Mager supune aprobării  Ordinea de zi şi 

cu 10  voturi „pentru”  și 5 consilieri locali absenți  (Ionel Daniel Adam, Dorin Sorin 

David, Petru Voicu Huieț, Iosif Manea și Vasile Poenaru) se  aprobă.  

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

fost  aprobată. 

 

 Punctul nr.1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului 

Brad pe anul 2018  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
 

Doamna preşedinte de şedinţă,  Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  

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

expunerea  de  motive.  

  Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că 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 prin Hotărârea Guvernului  nr. 904/19.11.2018 a fost 

alocată Municipiului Brad, județul Hunedoara suma de 6.000 mii lei din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2018, în vederea 

asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat a populației, precum și că la buget s-au încasat venituri în plus față de cele 

prognozate în sumă  de  179,10 mii lei, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 

propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018, în sensul stabilirii 



veniturilor  în sumă de 40.726,45  mii lei şi a cheltuielilor în sumă de 40.944,74 mii lei. 

 Astfel propune majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2018 atât la 

venituri, cât si la cheltuieli cu  suma de  6.179,10 mii lei după cum urmează: 

     - la venituri  se  modifică următoarele capitole bugetare: 

- 07.02   – „ Impozite și taxe pe proprietate”…………………….. 44,50  mii lei; 

- 11.02    – „Sume defalcate din TVA”………………………...6.000,00 mii lei; 

- 36.02   – „ Diverse venituri” ……………………………………...0,50 mii lei; 

- 37.02   – „ Transferuri voluntare, altele decât subvențiile” ……….3,00 mii lei; 

 -     48.02   – ”Sume primite de la U.E. ”……………………….….131,10 mii lei 

     - la cheltuieli  se  modifică următoarele capitole bugetare: 

           -    61.02  – „Ordine publică și siguranță națională”…………...….20,00 mii lei; 

           -    65.02  – ”Învățământ”………………………………...............131,10 mii lei; 

           -     67.02  –„Cultură, recreere şi religie”  ……………………….….3,00  mii lei; 

           -     68.02  – „Asigurări şi asistenţă socială”……………………......25,00  mii lei; 

            -   81.02  - „Combustibili și energie”…………………………...6.000,00 mii lei 

Cheltuielile bugetului Municipiului  Brad pe anul 2018 se modifică prin virări de 

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

            -  51.02   -   „Autorități publice și acțiuni externe ”            (+)      10,00 mii lei; 

    -  65.02   -   „ Învățământ”                                                 (+)      10,00 mii lei; 

    -  67.02   -   „Cultură, recreere și religie ”                          (+)      50,00 mii lei; 

    -  70.02    -   „Locuințe, servicii și dezvoltare publică ”     (-)       50,00 mii lei; 

             -  74.02   -    ”Protecția mediului”                                       (-)       20,00 mii lei.      

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

proiectului de hotărâre  în forma prezentată. 

            Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, își exprimă aprecierea pentru Guvernul României 

care a alocat această sumă Municipiului Brad, amintind totodată și de sprijinul acordat de 

către domnul deputat Laurențiu Nistor. 

 Domnul consilier, Dorel Leaha – Ștefan, menționează că dacă acest sprijin nu ne-ar 

fi fost acordat,  în luna ianuarie 2019 am fi fost obligați cu siguranță să angajăm un credit 

ceea ce ar fi însemnat o povară în plus pentru bugetul Municipiului Brad. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că a avut o nouă discuție cu cei de la 

PNDL pentru gaz, menționând că începând cu anul viitor se vor aloca în bugetul 

Municipiului Brad sume pentru realizarea proiectul tehnic pentru distribuția de gaz în 

Municipiul Brad. Mai menționează că urmează a se purta discuții cu privire la 

oportunitatea realizării centralei. 

 În continuare aduce la cunoștința domnilor consilieri faptul că a purtat discuții și cu 

reprezentanți ai Primăriei Municipiului Oradea care a realizat o centrală modernă 

menționând că în cursul săptămânii viitoare se va deplasa la Oradea împreună cu domnul 

Viceprimar, cu directorul de la S.C. Termica Brad S.A. și cu domnii consilieri locali care 

doresc să participe pentru a discuta despre tehnologia folosită. 

 Menționează că lucrările pentru realizarea rețelei de  gaz Mintia - Ștei vor începe 

din mai multe puncte. 

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

Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul 



Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad. 

        Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad , prezintă consilierilor 

locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 

mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 

45 alin. 2 lit. a  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor locali în 

funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

cu  10  voturi „pentru” și 5 consilieri locali absenți  (Ionel Daniel Adam, Dorin Sorin 

David, Petru Voicu Huieț, Iosif Manea și Vasile Poenaru)  se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 153/2018 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe 

anul 2018. 

 

  Punctul nr. 2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării 

Municipiului Brad cu Asociația Brad Mileniul 3 în vederea realizării în comun a unor 

acțiuni cu prilejul amplasării unei statui la sediul Guvernului României în contextul 

sărbătoririi centenarului Marii Uniri – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
 

Doamna preşedinte de şedinţă,  Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  

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

expunerea  de  motive.  

  Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că 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, Municipiul 

Brad să marcheze evenimentul prin edificarea unor simboluri care să amintească în timp 

comunității și întregii țări de această bornă temporară a istoriei noastre. 

 Asociația  Brad Mileniul 3 a derulat pe parcursul acestui an proiectul ”AVRAM 

IANCU – DARUL MOȚILOR PENTRU ROMÂNIA”. Ideea realizării unui asemenea 

proiect s-a născut în urmă cu aproximativ doi ani, urmare a constatării că eroul moților, dar 

și al tuturor românilor, Avram Iancu, nu se regăsește în reprezentări artistice în instituții 

reprezentative ale statului român din capitală. 

 Este cunoscut faptul că, pentru cinstirea lui Avram Iancu (1824-1872), conducător al 

revoluției române de la 1848-1849 din Transilvania, considerat cel mai mare erou național 

al românilor de pe aceste meleaguri, cu merite excepționale în afirmarea identității și 

drepturilor pe teritoriul strămoșesc, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 230/2016 

pentru declararea lui Avram Iancu ”Erou Național al României”. 

 În acest sens s-a contractat cu un artist plastic realizarea artistică a unui bust 

compozițional AVRAM IANCU. Statuia (bustul) lui Avram Iancu a fost realizată din 

bronz, de către Grama Ioan, sculptor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și 

face parte din categoria operelor de artă cu respectarea tuturor normele și exigențele 

culturale. 

 Costurile de realizare ale acestei opere de artă au fost suportate de către Asociația 



Brad Mileniul 3, din sponsorizări, donații, proiecte culturale, din care amintim și proiectul 

finanțat prin Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțările locale nerambursabile de către 

Municipiul Brad.  

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

propus colaborarea Municipiului Brad cu Asociația Brad Mileniul 3 în vederea realizării în 

comun a unor acțiuni cu prilejul amplasării unei statui la sediul Guvernului României în 

contextul sărbătoririi centenarului Marii Uniri. 

 La articolul 2 a propus aprobarea protocolului – cadru de colaborare, iar la art. 4 a 

propus împuternicirea Primarului Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, să semneze 

acest protocol. 

A propus, de asemenea, alocarea unei sume de 25.000 lei  pentru cheltuielile 

ocazionate cu acțiunile prezentate în protocol, precum și numirea unei comisii formată din 

3 membri ai Consiliului Local Brad, membrii Asociației precum și funcționari din aparatul 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad pentru stabilirea  modului concret de 

desfășurare al acțiunii. 

          Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

           Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că în data de 26.11.2018, ora 17.30 se 

va amplasa bustul lui Avram Iancu în holul Guvernului României, după care se va 

desfășura un mic spectacol susținut de Ansamblul Doina Crișului Brad precum și de către 

interpreții Veta Biriș și Ciprian Istrate. Totodată,  precizează că vor fi prezentate și produse 

tradiționale specifice zonei: virșli și țuică. Vor participa la acest eveniment membrii 

Guvernului României, Președintele Senatului României, Președintele Camerei Deputaților, 

consilierii locali, primarii din zonă, prefectul Județului Hunedoara. 

 Amintește că după această ceremonie se va face o vizită și la Catedrala Neamului 

care va fi sfințită  în data de 25.11.2018.  

 Mai menționează că în cursul zilei de 21.11.2018, statuia cu bustul lui Avram Iancu 

va fi transportată la Țebea, la mormântul căișorului unde va fi sfințită de către preotul 

locului împreună cu preotul Stan Gheorghe și preotul protopop Diniș Ioan și  îi invită pe 

domnii consilieri locali să participe la acest eveniment. 

 Domnul consilier local, Mihai Mureș, menționează că ideea de a amplasa statuia 

crăișorului în holul Guvernului este formidabilă. 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că amplasarea bustului 

crăișorului în holul Guvernului este o idee foarte bună și precizează că anul viitor se vor 

împlini 195 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că moții de pe Arieș au realizat un 

bust al lui Avram Iancu care este amplasat în holul Parlamentului.  

 Este foarte important de menționat că bustul lui Avram Iancu făcut de moții din 

satul său natal este amplasat în holul Parlamentului iar cel realizat de moții de la Țebea 

(locul odihnei de veci) va fi amplasat în holul Guvernului României. 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea, întreabă dacă bustul va fi donat. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest bust va fi donat Guvernului 

României doar cu respectarea condiției ca acesta să fie amplasat într-un loc public. 

 În continuare, doamna președinte de ședință,  Claudia Mager  solicită domnilor 

consilieri locali acordul de a se da cuvântul domnului Adrian Stana – președintele 

Asociației Brad Mileniul 3 care este prezent în sală. 



 Domnii consilieri locali sunt în unanimitate de acord ca domnul Adrian Stana să ia 

cuvântul. 

 Domnul Adrian Stana – președintele Asociației Brad Mileniul 3 menționează că  ar 

fi bine dacă s-ar păstra bustul lui Avram Iancu în holul Guvernului indiferent de Guvernele 

care se vor perinda de-a lungul timpului. În continuare mulțumește tuturor sponsorilor 

pentru sumele acordate exprimându-și mulțumirea că acest bust ajunge la București. 

 Mai  menționează că  eroul național Avram Iancu, până în anul 1960, a fost 

considerat în mod greșit un contrarevoluționar  pentru că el a luptat pentru învățământul în 

limba română, pentru drepturile românilor din Transilvania. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că ar fi bine dacă, în anul 2019, se va 

realiza un bust identic al lui Avram Iancu pentru a fi amplasat în holul Primăriei 

Municipiului Brad, menționând că acum dacă există matrița costurile vor fi mai reduse. 

 Doamna Bianca Leucian – secretar al  Asociației Brad Mileniul 3 mulțumește 

domnului Adrian Stana și domnului Sorin Halga - director general al SAMAX România 

SRL, care în nume propriu au asigurat contribuția de 10% necesară pentru începerea 

lucrării. Menționează că lista este deschisă pentru a primi în continuare sponsorizări. 

Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager  solicită domnilor consilieri să facă 

propuneri  pentru  desemnarea celor trei consilieri locali care să facă parte din comisia 

formată din  membrii Asociației  și funcționarii din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad să se ocupe de  stabilirea  modului concret de desfășurare al acțiunii. 

Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, 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. 

  Domnul consilier local, Mureș Mihai, propune  ca din această comisie să facă parte 

domnul consilier local, Vasile Bârea. 

 Domnul consilier local, Viorel Curtean, propune  ca din această comisie să facă 

parte domnul consilier local, Mihai Mureș,  și domnul consilier local, Vasile Podaru. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

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

Mager, 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, Claudia Mager, a prezentat procesul verbal 

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,cu 10  

voturi „pentru”   au fost desemnați pentru a face parte din această comisie, domnul 

consilier local, Vasile Bârea, domnul consilier local, Mihai Mureș, și  domnul consilier 

local, Vasile Podaru.                                                

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

Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul 

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad. 

        Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 

locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 

mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 



45 alin. 2 lit. f  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,  Iosif Manea supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu  10  voturi „pentru” și 5 consilieri locali absenți   (Ionel Daniel Adam, Dorin Sorin 

David, Petru Voicu Huieț, Iosif Manea și Vasile Poenaru) se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 154/2018 privind aprobarea colaborării Municipiului Brad cu Asociația 

Brad Mileniul 3 în vederea realizării în comun a unor acțiuni cu prilejul amplasării 

unei statui la sediul Guvernului României în contextul sărbătoririi centenarului 

Marii Uniri. 

 

 În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu, solicită un acord de principiu pentru a 

amplasa  pe Monumentul Eroilor  o placă comemorativă de 80/70 cm. confecționată din 

marmură pe care să fie inscripționat numele delegaților comunității Brădene care au 

participat acum 100 de ani la Marea Unire de la Alba Iulia și anume: Adam Bolcu, Vasile 

Damian, Ioan Radu, Ioan Ghișa, Traian Suciu, Ioan Keri, Ilie Zârna și Aron Radu. 

menționează că în data de 30 noiembrie 2018.  

 Doamna președinte de ședință supune la vot solicitarea domnului Primar, Florin 

Cazacu, solicitare aprobată cu 10 voturi pentru. 

    Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că în data de 30 noiembrie 2018 se va 

deplasa cu un grup de elevi de la Colegiul Național „Avram Iancu”  Brad la Cimitirul   

Eroilor pentru a amplasa pe mormântul lor Tricolorul Românesc.  
   

 Nemaifiind alte discuţii, doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, declară 

închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată 

pentru data de 20 noiembrie 2018. 

 

 

 

Brad, 20 noiembrie 2018 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

SECRETAR 

CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 


