R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PR O C E S - VE R BAL
încheiat azi, 20 decembrie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data de
20 noiembrie 2018 s-a făcut în data de 14 decembrie 2018 prin Dispoziţia nr. 728/14.12.2018
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 decembrie 2018, conform
tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi 17 consilieri locali, din cei 17 consilieri locali în funcţie.
La şedinţă au participat 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul
Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn şi domnul
Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Secretar, CarmenIrina Bora.
În calitate de invitat a participat domnul ing. Adrian Grosu – director al S.C.
TERMICA BRAD S.A., doamna ec. Mariana Bordea – Contabil şef al S.C. TERMICA
BRAD S.A., domnul Horea Golea - șeful Ocolului Silvic Brad 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, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, 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.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 29 noiembrie 2018 care a fost
aprobat cu 17 voturi "pentru”, procesul verbal al ședinței de îndată din data de 13
decembrie 2018 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru” și procesul verbal al ședinței de
îndată din data de 17 decembrie 2018 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”..
Totodată, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, 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”.
În continuare, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, 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, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata
prezentării materialelor și dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în
Municipiul Brad pentru anul 2019– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă privind
prestarea ”SERVICIULUI DE ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ A ILUMINATULUI
PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD”– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic
General al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului de
Asistenţă Socială pentru anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi
familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul Brad pentru anul 2019 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 2 din blocul ANL 2010, scara
B, parter, situată în strada Dacilor, Municipiul Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 7 din blocul ANL 2004, corp B,
parter situată în strada Nestor Lupei, Municipiul Brad, județul Hunedoara – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de
stat către actualul chiriaș, Toldea Călina Daniela – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de referință
pentru anul de producție 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, în vederea exercitării calității de
autoritate publică tutelară, pentru operatorul regional S.C. APA PROD S.A. Deva – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
11. Informarea nr. 31.795/13.12.2018 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.

12. Diverse.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager , supune la vot ordinea de zi prezentată
care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu :
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru
eliberarea și vizarea autorizațiilor de funcționare ale unităților comerciale din municipiul
Brad, județul Hunedoara – inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă
din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi
valorificarea acesteia – inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2019 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat
în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016 – inițiat de Primarul
Municipiului Brad.
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind obligaţiile
şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru
buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2019 şi a Programului de măsuri privind
gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2019 – inițiat de Primarul Municipiului
Brad.
Suplimentar. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2019, a
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al
Municipiului Brad și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad – inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, doamna
preşedinte de şedinţă, Claudia mager, supune aprobării suplimentările la Ordinea de zi
propuse, care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi
taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2019.
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 în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Având în vedere prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, se impune stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2019.
Potrivit art. 495 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale
adoptă hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019
referitoare la:
- stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în
sumă fixă în limitele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se determină pe
bază de cotă procentuală, iar prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt
prevăzute limite minime şi maxime,
- instituirea taxelor locale prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- stabilirea nivelului bonificaţiei conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal.
Conform art. 489 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, autoritatea
deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili
cote adiţionale la impozitele şi taxele locale în funcţie de următoarele criterii: economice,
sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la
art. 494 alin.10 lit. b şi c din acelaşi act normativ.
Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de necesarul de venituri al bugetului local, faptul
că beneficiem de reducerea cu 50% a impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele fizice,
potrivit O.G. nr. 27/1996, precum şi situaţia economică a României, propune pentru anul
2019 o cotă adiţională de 10 % a impozitelor şi taxelor locale la persoanele fizice, respectiv
de 20 % la persoanele juridice.
Astfel, pentru anul 2019 propune următoarele niveluri ale taxelor şi impozitelor
locale:
a.) - pentru calculul impozitului pe clădiri persoane juridice:
- cota de impozit de 1 % aplicată asupra valorii de inventar a clădirilor
nerezidenţiale;
- cota de impozit de 0,08 % aplicată asupra valorii de inventar a clădirilor
rezidenţiale;
- cota de impozit de 5 % pentru cazul în care valoarea impozabilă a clădirii
nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă.
b.) - pentru calculul impozitului pe clădiri persoane fizice:
- cota de impozit de 0,08 % aplicată asupra valorii impozabile determinată conform
Codului fiscal la clădirile rezidenţiale;
- cota de impozit de 0,6 % aplicată asupra valorii impozabile determinată conform
Codului fiscal la clădirile nerezidenţiale care poate fi:
- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
- valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
- în cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi calculată conform
prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2 % asupra valorii
impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal;
- pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a clădirii.
c.) – Impozitul/Taxa pe terenul înregistrat la categoria de folosinţă terenuri cu
construcţii se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului exprimată în hectare cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul din Anexa nr. 1, în funcţie de zona din cadrul
localităţii;
d.) – Impozitul pe terenurile amplasate în intravilanul localităţii – orice altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii se determină prin înmulţirea
suprafeţei exprimată în hectare cu nivelul impozitului stabilit potrivit art. 465 alin. 4 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ţinând cont de zona în care este amplasat terenul şi
de categoria de folosinţă înmulţită cu coeficientul de corecţie al rangului localităţii, excepţie
fac terenurile proprietatea persoanelor juridice aflate în intravilan pentru care impozitul se
calculează conform punctului c;
e.) – Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţii se determină
prin înmulţirea suprafeţei de teren exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută
potrivit art. 465 alin. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ţinând cont de categoria
de folosinţă şi zona în cadrul localităţii conform Anexei nr. 1;
f.) - Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul şi
capacitatea cilindrică a acestora prin înmulţirea fiecărui 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu
suma corespunzătoare prevăzută de art. 470 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal conform Anexei nr. 2
g.) - pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, propun majorarea
impozitului cu 200 %, începând cu al treilea an, potrivit criteriilor ce urmează a fi stabilite
prin hotărâre de consiliu local;
h.) - pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan propun
majorarea impozitului cu 200 % cu următoarele criterii de încadrare stabilite prin hotărâre de
consiliu local;
i.) - cota privind taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
prevăzută de art. 477 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se calculează prin
aplicarea cotei de 3 % la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia TVA;
j) - Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor sunt cele
prevăzute în Anexa nr. 3.
k.) - taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este prevăzută în Anexa
nr. 4;

l.) – impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea unei cote de impozit
la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor conform prevederilor
art. 481 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, astfel:
- 2 % în cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol
de circ, orice competiţie sportiva interna sau internaţională sau oricare altă manifestare
artistică.
Propun scutirea de la plata impozitului pentru următoarele clădiri şi terenuri:
- clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau
arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x);
- clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioada de până la 5 ani,
începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
- clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin.1 lit. b şi art. 4 alin.1 din Legea nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
- clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de
intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică
sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în O.U.G. nr.18/2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată prin Legea
nr.158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- reducerea cu 25% a impozitului pentru clădirile utilizate de organizaţii
nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
- reducerea cu 25% a impozitului pentru terenurile utilizate de organizaţii
nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
- terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru
activităţile fără scop lucrativ;
- terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
- suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi
protejate;
- terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele
protejate;
- terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1)
din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Propun reducerea cu 50% de la plata impozitului pentru următoarele clădiri şi
terenuri:
- clădirile rezidenţiale ale persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în
unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei '' Delta Dunării'', în
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi

persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în
Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării'', republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- terenurile rezidenţiale ale persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în
unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei '' Delta Dunării'', în
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- mijloacele de transport hibride.
Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de transport atât
pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice se plătesc anual în 2 rate egale până
la data de 31 martie 2019 şi respectiv până la data de 30 septembrie 2019 inclusiv.
Taxa pe clădiri şi taxa pe terenuri se plăteşte lunar până la data de 25 a lunii următoare
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a
impozitului pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice şi juridice pentru anul 2019
până la data de 31.03.2019, propun acordarea unei bonificaţii de 10 % din impozit.
Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2018 mai mici de 30 lei se
anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori
( art.266 alin.6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală).
Menționează, în continuare că toate taxele propuse pentru anul 2019 sunt prevăzute în
Anexele nr. 1 – 9. În concluzie subliniază că taxele și impozitele pentru anul 2019 nu se
majorează față de cele aprobate pentru anul 2017 și pentru anul 2018.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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, Ancuța Florentina Miheț 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David precizează că dumnealui a înțeles că
domnul Primar, Florin Cazacu dorește aplicarea, conform Codului Fiscal a cotei adiţionale de
10 % a impozitelor şi taxelor locale la persoanele fizice, respectiv de 20 % la persoanele

juridice iar dumnealui nu este de acord cu acest lucru și dorește propunerea unui
amendament, respectiv să nu mai avem aceste cote și motivează propunerea făcută.
Amendament: ”Să nu se mai adauge pentru anul 2019, cota adiţională de 10 % a
impozitelor şi taxelor locale la persoanele fizice, respectiv de 20 % la persoanele juridice.”
Menționează că, în condițiile în care la bugetul local al municipiului Brad sunt bani
pentru a se organiza Zilele orașului, sunt bani pentru achiziționarea unor corpuri de iluminat
ornamental pentru oraș (600 sau 700 de milioane lei), au fost bani pentru a merge până la
București cu ”bustul Crăișorului” (250 milioane lei), plus multe alte cheltuieli dumnealui ar
dori ca acum de sărbători să se facă o bucurie cetățenilor prin anularea acestor cote:
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că în accepțiunea domnului consilier
local, Dorin Sorin David nu ar mai trebui să se împodobească orașul, să nu existe această
atmosferă de sărbătoare firească, nu ar mai trebui organizate Zilelele Municipiului și altele.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David menționează că domnul Primar Florin
Cazacu nu a înțeles nimic, dumnealui nu a spus că nu dorește să se mai împodobească
orașul, să se împodobească dar, să se cumpere mai puțin, în fiecare an câte ceva.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că domnul consilier local, Dorin Sorin
David nu înțelege exact cum se pot aplica taxele și impozitele locale într-un oraș.
Menționează că Municipiul Brad este una dintre puținele unități administrativ teritoriale în
care impozitele și taxele locale sunt reduse cu 50% pentru persoanele fizice, potrivit O.G.
nr. 27/1996. Menționează că bugetul Municipiului Brad este destul de sărac și îl întreabă pe
domnul consilier local, Dorin Sorin David, dacă dumnealui știe cât se adună din impozite și
taxe la bugetul local într-un an, precizând că dacă ar fi fost întradevăr interest ar fi știut,
rugându-l să facă diferența între administrare eficientă și demagogie. Menționează că suntem
una dintre unitățile administrative teritoriale care a aplicat cele mai mici cote de majorare.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David menționează că nu, nu știe cât se adună la
bugetul local din taxe și impozite, motivând că Primarul a reușit să blocheze toată Primăria,
că sunt blocate toate informațiile și nu se poate ajunge la aceste informații.
Domnul Primar Florin Cazacu răspunde că nu este blocat nimic, doar că ar trebui să
învețe să citească bugetul. În continuare amintește domnului consilier local, Dorin Sorin
David faptul că săptămâna trecută a avut loc o ședință de îndată la care dumnealui nu a
binevoit să participe, ședință în care s-a rectificat bugetul, ca urmare a primirii sumei de 970
mii lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam propune o colaborare eficientă și bună, să
nu se mai vănă cu polemici și să nu se mai certe, menționând că de fiecare dată au fost în
dezbatere stabilirea impozitelor și taxelor locale au fost discții, că dumnealui n-ar fi vrut să
intervină astăzi dar precizează că, agenții economici din Municipiul Brad plătesc foarte mult
impozit comparativ cu cei care plătesc impozite în alte orașe dând exemple în acest sens și
anme: ”în București impozitul pentru un imobil este de 2 sau 3 mii lei/an pe când la Brad
pentru același imobil se plătește 12 sau 13 mii lei/an și solicită găsirea unei soluții pentru a
ajunge la un consens.

Domnul Primar, Florin Cazacu îl întreabă pe domnul consilier local Ionel Daniel
Adam, dacă dumnealui a plătit taxa de reclamă pentru banerul pe care îl are amplasat pe
brutărie.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam menționează că da, de 5 ani de zile a plătit
taxă de reclamă.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că a amplasat acel baner pe clădire fără a
deține certificat de urbanism și fără a achita taxa de reclamă.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David menționează că s-a săturat de replicile
domnului Primar, că tot ceea ce propun consilierii locali este deplasat, că este corect doar ce
propune dumnealui și-i solicită să nu-I mai atace, menționănd că și dumnealui știe că sunt
probleme pe la terenul de sport și că la sala de sport se dau bilete doar după cum vrea
Primarul.
Domnul consilier local, Iosif Manea menționează că acum 2 ani când s-a luat în
discuție acest proiect de hotărâre și s-a făcut comparație cu alte orațe s-a constatat că sub
pragul 10 % nu este nici un oraș, și-I mai precizează domnului consilier local, Dorin Sorin
David că pentru a administra un oraș nu trebuie văzută doar partea de dezvoltare ci există și
partea social, partea culturală. Menționează că așa cum s-a exprimatcei din P.S.D. sunt
reprezentanții alegătorilor din oraș și consilierii PSD nu au normă de reprezentare așa cum a
spus domnul consilier local, Dorin Sorin David.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David menționează că dumnealui nu a spus nici
un cuvânt despre PSD.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că taxele și impozitele locale pentru anul
2019 nu sunt modificate, dar unora dintre consilierii locali le place dezinformarea, iubesc
polemicile, ba mai mult, menționează că în cadrul ședințelor de comisii acești consilieri
locali nu vorbesc nimic și-I spune domnului consilier local, Dorin Sorin David să-și vadă de
propria afacere falimentară.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David menționează că în cadrul acestei ședințe se
discută strict despre problemele administrației publice locale și nu despre altceva, că așa și el
ar putea vorbi despre problemele personale ale Primarului.
În continuare, doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot
amendamentul propus de către domnul consilier local, Dorin Sorin David și cu 2 voturi
”pentru” (Dorin Sorin David și Huieț Voicu Petru), 5 abțineri ( Vasile Poenaru, Ionel Daniel
Adam, Ioan Hărăguș, Bogdan – Sorin Ștefea, Ionel Circo) și 10 voturi împotrivă (Vasile
Bârea, Adina Beciu, Viorel Curtean, Dorel Leaha - Ștefan, Claudia Mager, Iosif Mnea,
Ancuța Florentina Miheț, Mihai Mureș, Vasile Podaru, Adrian Petruș)
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. c din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru” și 2 voturi „împotrivă” (Dorin Sorin David și Huieț
Voicu Petru) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2018 privind stabilirea
nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2019.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea aplicării procedurii de
achiziție directă privind prestarea ”SERVICIULUI DE ÎNTREȚINERE ȘI
MENTENANȚĂ A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru desfășurarea în condiții optime a
sistemului de iluminat public pe teritoriul Municipiului Brad se va urmări obținerea unui
serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunității locale.
Funcționarea sistemului de iluminat public trebuie să se desfășoare pentru: satisfacerea
interesului general al comunității, satisfacerea cât mai completă a cerințelor beneficiarilor,
protejarea intereselor beneficiarilor, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul
comunităților locale, punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și
peisagistice ale localităților, ridicarea gradului de civilizație, a confortului și calității vieții,
mărirea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale, crearea unui ambient plăcut,
creșterea oportunităților rezultate din dezvoltarea turismului, asigurarea funcționării și
exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii
aferente sistemului.
Având în vedere cele precizate anterior, se impune încheierea unui contract cu o
societate autorizată ANRE și care dispune de personal autorizat pentru efectuarea lucrărilor
de întreținere și mentenanță a sistemului de iluminat public în Municipiul Brad. Lucrările de
întreținere se vor executa în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau
incidentelor și fără întreruperea furnizării energiei electrice.
Serviciul ce urmează a fi achiziționat constă în întreținerea și repararea sistemului de
iluminat public care reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție,
cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de
susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii,
conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare
utilizate pentru iluminatul public, cu excepția acelora din elementele care fac parte din
sistemul de distribuție a energiei electrice.
Valoarea maximă estimată în faza de pre-achiziție, prin consultarea pieţei privind
prețurile similare existente pe piața liberă este de până 130.000 lei fără TVA.
Serviciile propuse spre a fi achiziţionate vor fi încadrate în Anexa Programului Anual
al Achiziţiilor Publice pe anul 2019 la cap. II Servicii poz. 1, CPV: 50232100-1, conf. art.12
al HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016
privind achizițiile publice cu completările şi modificările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.7 alin.5 din Legea 98/2016 privind achizițiile
publice, „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii, în
cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 135.060 lei,
respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică
decât 450.200 lei”
În acest sens se vor transmite invitații de participare către societăți care au în obiectul
de activitate prestarea acestor servicii, dispun de personal calificat și capabil să efectueze
aceste servicii și, care se încadrează în această sumă în vederea încheierii unui contract,
urmând a fi achitată din bugetul alocat Municipiului Brad aferent anului bugetar 2019 – cap.
”Cheltuieli de bunuri și servicii – Iluminat public”.
Ofertele vor fi negociate de către comisie de evaluare nominalizată în acest sens prin
dispoziția Primarului Municipiului Brad.
Materiale și echipamentele electrice folosite vor fi incluse în prețul de prestare a
serviciilor.
Serviciile vor fi achiziţionate de la o societate autorizată pentru prestarea acestor
servicii, dispune de personal calificat, este înscrisă în Sistemul Electronic al Achizițiilor
Publice și care se va putea autoriza ANRSC după încheierea contractului. Comenzile se vor
întocmi în funcție de necesități, iar decontările se vor face după prestarea serviciilor și
acceptarea situațiilor de plată de către fiecare beneficiar din bugetul alocat fiecărei subunități
în acest sens .
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice, republicată art. 1 alin. 2 lit. e, art. 29 alin. 2 alin. 8 lit. b și alin. 9 și ale art. 32 alin. 3,
art. 49 alin. 3, operatorul căruia i se va atribui contractul de servicii este obligat să solicite
obținerea autorizației A.N.R.S.C. pentru efectuarea serviciilor menționate anterior și să
obțină licența în termen de maxim 90 zile de la semnarea contractului de achiziție publică.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
180/2018 pentru aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă privind prestarea
”SERVICIULUI DE ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ A ILUMINATULUI
PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD”.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii
Planului Urbanistic General al 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Planul Urbanistic General al
Municipiului Brad a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr.
101/1999, cu termen de valabilitate 31 decembrie 2009 şi prelungit prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 161/2012 și respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2016 cu
valabilitate până la data aprobării noului PUG, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018.
Conform prevederilor art. II din Legea nr. 303 din 27 noiembrie 2015 pentru
modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi
ale art. II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3)
al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: „Termenul de
valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate şi aprobate până în anul 2003
poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local, până la data aprobării, în condiţiile legii,
a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018" .
Conform prevederilor art. III din O.U.G. nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene:
„Termenul prevăzut la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru
modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie
2012, aprobată prin Legea nr. 131/2013, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 303/2015,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 3 decembrie 2015, se
prorogă până la data de 31 decembrie 2023”.
Articolul unic din Legea nr. 324/2015 la pct.1 (1^8) lit. a prevede că: „Propunerea
justificată de actualizare sau de prelungire a valabilităţii documentaţiei de urbanism se
realizează în baza analizei informaţiilor statistice disponibile privind dinamica economică,
socială şi teritorială, în baza studiilor de specialitate existente, precum şi în raport cu
strategiile şi programele de dezvoltare de la nivel local, judeţean şi/sau naţional aprobate şi
se avizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru
municipii şi pentru unităţile administrativ-teritoriale din zonele funcţionale ale acestora”.

În urma solicitării de prelungire a valabilităţii documentaţiei de urbanism, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a transmis adresa nr. 128667/23.11.2018 a
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Cabinet Viceprim - Ministru
prin care a avizat favorabil prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic
General al Municipiului Brad până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General,
fără a depăşi data de 31 decembrie 2023.
Având în vedere aceste considerente am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care
am propus prelungirea valabilităţii acestui Plan Urbanistic General al Municipiului Brad
până la data aprobării noului PUG, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat și 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
181/2018 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al
Municipiului Brad.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune
al Serviciului de Asistenţă Socială pentru anul 2019.
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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 118 din Legea
nr. 292/2011 a asistenţei sociale, Direcția de Asistență Socială Brad - Serviciul de Asistenţă
Socială a elaborat Planul anual de acţiune al Serviciului de Asistenţă Socială pentru anul
2019, care, anterior supunerii spre aprobare consiliului local, a fost transmis pentru

consultare Biroului Monitorizare, Strategii, Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Analiză
Statistică şi Incluziune Socială din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara – Direcţia
Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului.
Prezentul plan de acţiune se referă la asigurarea drepturilor depline tuturor copiilor,
indivizilor/persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice aflate în dificultate pentru a
beneficia complet de participarea la viaţa socială şi economică. Scopul acestui plan este de a
asigura un sistem de servicii integrate, bazat pe parteneriat, oferite copiilor/persoanelor
vulnerabile în vederea respectării drepturilor şi satisfacerii nevoilor acestora.
Prin adresa nr. 38467/10.12.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
31297/10.12.2018, Consiliul Judeţean Hunedoara - Direcţia Generală de Asistenţă şi
Protecţia Copilului, confirmă că Planul anual de acţiune al Serviciului de Asistenţă Socială
pentru anul 2019 „cuprinde categorii de beneficiari și beneficii/servicii oferite, buget estimat,
acțiuni continue, precum și acțiuni specifice care să sprijine activitatea curentă”.
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, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 182/2018
privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului de Asistenţă Socială
pentru anul 2019.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a
persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul Brad pentru anul
2019 .

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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 51 din
Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 116/2006 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
„Consiliile locale au obligaţia de a elabora şi aproba metodologia de identificare a
persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social”.
În acest sens Serviciul Public de Asistenţă Socială trebuie să stabilească măsuri
individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale a persoanelor şi
familiilor identificate pe baza metodologiei. Aceasta întrucât, la nivelul administraţiei publice
locale din Municipiul Brad, Serviciul de Asistenţă Socială are atribuţii în domeniul asistenţei
sociale şi reprezintă factorul activ în procesul de asistare a tuturor persoanelor aflate în
dificultate.
Asistenţa socială este ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, autorităţile
publice ale administraţiei locale şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau
înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea
sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.
Principiile generale care stau la baza activităţii de asistenţă socială sunt: respectarea
demnităţii umane; fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a
personalităţii; universalitatea: garantează dreptul fiecărei persoane la asistenţă socială, în
condiţii prevăzute de lege; solidaritatea socială: care asigură participarea comunităţii la
menţinerea şi întărirea coeziunii sociale; parteneriatul: prin care se asigură cooperarea între
instituţiile publice şi societatea civilă în scopul organizării şi dezvoltării serviciilor sociale.
Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale defineşte
marginalizarea ca fiind ”poziţia socială periferică, de izolare a indivizilor sau grupurilor, cu
acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi comunicaţionale ale
colectivităţii; ea se manifestă prin absenţa unui minimum de condiţii sociale de viaţă”.
Prin persoană marginalizată, în condiţiile legii, se înţelege persoana care beneficiază
de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat şi
se află în două din următoarele situaţii: a) nu are loc de muncă; b) nu are locuinţă în
proprietate sau în folosinţă; c) locuieşte în condiţii improprii; d) are unul sau mai mulţi copii
în întreţinere; e) este persoană vârstnică fără susţinători legali; f) este încadrată în categoria
persoanelor cu handicap sau invaliditate; g) are în întreţinere o persoană încadrată în
categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gr. I sau II; h) a executat o
pedeapsă privativă de libertate.
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, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2018
privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt
marginalizate social din Municipiul Brad pentru anul 2019.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 2 din blocul
ANL 2010, scara B, parter, situată în strada Dacilor, Municipiul Brad, județul Hunedoara.
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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul Cristea Petru a fost beneficiarul
unui contract de închiriere având ca obiect locuința nr. 2, scara B din blocul ANL 2010, situat
în municipiul Brad, strada Dacilor, Judeţul Hunedoara.
Prin Sentința Civilă nr. 574/22.08.2018, definitivă și irevocabilă s-a dispus evacuarea
susnumitului din această locuință pentru neachitarea chiriei datorate.
Această locuință a fost preluată de către reprezentanți ai Biroului pentru Administrarea
Domeniului Public și Privat și ai Poliției Locale în baza procesului verbal nr.
31011/06.12.2018.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2018 s-a aprobat, prin H.C.L. nr.
30/2018, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2018.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în Anexa
la H.C.L. nr. 30/2018, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri,
destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 31.641/12.12.2018
prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante domnului Vălean Horia Bogdan,
care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe construite din fondurile
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.

Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
184/2018 privind repartizarea locuinței nr. 2 din blocul ANL 2010, scara B, parter,
situată în strada Dacilor, Municipiul Brad, județul Hunedoara.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 7 din blocul
ANL 2004, corp B, parter situată în strada Nestor Lupei, Municipiul Brad, județul
Hunedoara.
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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că doamna Mureșan Emilia Ana (căsătorită
Resiga) a fost beneficiarul unui contract de închiriere având ca obiect locuința nr. 4, corp B
din blocul ANL 2004, situat în municipiul Brad, strada Nestor Lupei, Judeţul Hunedoara.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 29975/28.11.2018
susnumita a solicitat încetarea contractului de închiriere ca urmare a achiziționării unui
imobil cu destinația de locuință.
Această locuință a fost preluată de către reprezentanți ai Biroului pentru Administrarea
Domeniului Public și Privat și ai Poliției Locale în baza procesului verbal nr.
31323/10.12.2018.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2018 s-a aprobat, prin H.C.L. nr.
30/2018, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2018.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în Anexa
la H.C.L. nr. 30/2018, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri,

destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 31.641/12.12.2018
prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante domnișoarei Pădure Carmina
Florentina, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe construite din
fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.185/2018
privind repartizarea locuinței nr. 7 din blocul ANL 2004, corp B, parter situată în
strada Nestor Lupei, Municipiul Brad, județul Hunedoara.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea vânzării unui
apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaș, Toldea Călina Daniela.
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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că doamna Toldea Călina Daniela deține cu
chirie o locuință din fondul locativ de stat din anul 1991. Locuința situată în municipiul Brad,
strada Aleea Privighetorilor, bloc 31, scara 1, etaj 4, ap.18, județul Hunedoara și este
compusă dintr-o cameră, dependințe principale ( baie, bucătărie, hol).
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 28510/12.11.2018,
doamna Toldea Călina Daniela solicită cumpărarea, cu plata în rate, a locuinței deținute în
baza Contractului de închirierea nr. 10810/25.08.2011.

Locuinţa are o suprafaţă locativă de 30,49 mp. şi este compusă dintr-o cameră
(14,01 mp.), dependințe principale (baie, bucătărie și hol) (11,73mp.) și uscătorie (4,75 mp.).
Din documentaţia prezentată rezultă faptul că actualul chiriaş nu are datorii faţă de
Asociaţia de proprietari din care face parte şi nici restanţe la chirie, respectiv, la energia
termică la SC TERMICA BRAD SA.
În vederea stabilirii valorii de piaţă a apartamentului s-a comandat către evaluator
autorizat, întocmirea unui Raport de evaluare privind opinierea valorii de piaţă pentru
imobilul închiriat.
Prin Raportul de evaluare nr. 71/21.11.2018, înregistrat la Parimăria Municipiului
Brad sub nr. 31608/12.12.2018 întocmit de către S.C. DOREVAL S.R.L. DEVA – membru
A.N.E.V.A.R., prin expert evaluator Varga Dorel s-a opiniat prin metoda comparațiilor de
piață, prețul de 20.490 lei, adică 4393 euro fără TVA, curs BNR la data evaluării : 1
euro=4,6644 lei (21.11.2018).
Contravaloarea acestui raport de evaluare va fi suportată de către cumpărător iar plata
apartamentului va fi în rate pe o perioadă de 15 ani.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 11 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
186/2018 privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către
actualul chiriaș, Toldea Călina Daniela.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de partizi și a prețurilor
de referință pentru anul de producție 2019.

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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
s-a aprobat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică.
Regulamentul reglementează modul de valorificare a masei lemnoase, în condiţii de
eficienţă maximă (valorificare superioară) pentru întreaga masă lemnoasă extrasă, atât din
fondul forestier de stat, cât şi din fondul public al unităţii administrativ – teritoriale.
Ca regulă generală, vânzarea masei lemnoase pe picior şi a masei lemnoase fasonate se
face prin licitaţie publică (cu strigare, în plic închis, mixtă sau electronică) existând şi
reglementări privind valorificarea (vânzarea) prin negociere, cât şi prin vânzare directă. Masa
lemnoasă destinată vânzării se publică în SICAP, cu toate detaliile impuse prin Regulament,
sau, dacă este destinată consumului propriu al instituţiilor publice de interes local care nu
desfăşoară activitate economică şi sunt finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat ori
de la bugetul local, autoritatea contractantă, prin administratorul fondului forestier, o pune la
dispoziţie pentru achiziţie directă.
În niciunul din cele două situaţii, preţul de pornire a licitaţiei, respectiv preţul de
achiziţie directă, nu poate fi mai mic decât preţul de referinţă propus de administratorul
fondului forestier – Ocolul Sivlic Brad – şi aprobat de Consiliul Local.
Documentul de referinţă al preţului minim este Actul de Punere în Valoare (APV) care
va ţine cont de nivelul de piaţă al preţurilor de referinţă pe specii și pe sortimente, de gradul
de accesibilitate, de tehnologia de exploatare.
Atât preţul de referinţă, cât şi procedura de valorificare, vor fi aprobate de Consiliul
Local, în baza metodologiei de calcul în care se utilizează cel puţin următoarele elemente ale
pieţei concurenţiale: preţurile minime pe specii şi sortimente, grade de accesibilitate în
parchet, tehnologia de exploatare în regim silvic. Se va ţine cont de raportul cerere – ofertă,
în vederea valorificării cât mai eficiente a masei lemnoase extrase din fondul forestier public
al unităţii administrativ - teritoriale Brad.
Prin adresa nr.14535/GHC/19.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 29287/20.11.2018, Ocolul Silvic Brad a înaintat spre aprobare Lista cu prețurile de
referință pentru anul de producție 2019, pe specii/grupe de accesabilitate, sortimente
dimensionale și natura produsului precum și Lista de partizi întocmită conform
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că în sală este prezent domnul Horia
Golea și solicită domnilor consilieri acordul pentru ca acesta să facă o mică prezentare a
situației.
Domnii consilieri locali în unanimitate sunt de acord cu solicitarea domnului Primar.
Domnul Horia Golea - șeful Ocolului Silvic Brad menționează că potrivit Listei de
partizi pentru anul 2019 și prețurile pe picior a masei lemnoase aferente partizilor din Lista
de partizi rezultă un venmit de 131000 lei. Mai precizează că Garda Forestieră Timișoara a
comunicat limitele minime și maxime ale valorii tarifelor de administrare pentru anul 2019,
astfel fiind stabilit pentru anul 2019 tariful minim de 95 lei/ha. În acest context, valoarea
cheltuielilor de administrare pentru suprafața de 510.9 ha este de 48536 lei.
Mai precizează că, pentru masa lemnoasă exploatată în anul 2019 rezultă o cheltuială
de 19910 lei pentru fondul de conservare și 1317 lei pentru fondul de mediu. Cheltuila pentru
fondul de conservare va deveni venit în anul 220 și va putea fi folosit de către Municipiul
Brad. În contextul celor de mai susanul 2019 se va încheia cu un profit de 61237 lei.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.187/2018
privind aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de referință pentru anul de producție
2019.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, în vederea
exercitării calității de autoritate publică tutelară, pentru operatorul regional S.C. APA
PROD S.A. Deva.
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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 27 alin.3 din
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare „…pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de

utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de
dezvoltare intercomunitară, atribuţiile de autoritate tutelară se exercită de către asociaţia de
dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale”.
Conform prevederilor art. 10 alin.5 din același act normativ „Unităţile administrativteritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de
utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite,
în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art.
9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art.
9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin.
(3) lit. a), d^1), d^2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5)
este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei” iar potrivit art.1
alin5^1 „În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale nu
se pronunţă asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5)
în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile administrativteritoriale au acceptat tacit delegarea atribuţiilor lor”.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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, Ancuța Florentina Miheț 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.188/2018
privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA PREST HUNEDOARA”, în vederea exercitării calității de autoritate publică
tutelară, pentru operatorul regional S.C. APA PROD S.A. Deva.
Iese din sală domnul consilier local Ionel Daniel Adam.
Suplimentar nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru
eliberarea și vizarea autorizațiilor de funcționare ale unităților comerciale din municipiul
Brad, județul Hunedoara.
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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
94/2009 a fost aprobat Regulamentul pentru eliberarea şi vizarea autorizaţiilor de funcţionare
ale unităţilor comerciale din municipiul Brad.
Potrivit prevederilor art. 12 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată cu modificările și completările
ulterioare,”Autorităţile administraţiei publice locale asigură corelarea autorizării
desfăşurării unui exerciţiu comercial într-o structură de vânzare, cu conţinutul certificatului
de urbanism şi al autorizaţiei de construire.”
În conformitate cu prevederile art. 6 din același act normativ, ”(1) Comerţul în zone
publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant.
(2) Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului
autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după
caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism. (3)
Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exerciţiu
comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare.”
În urma punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea
autorizaţiilor de funcţionare ale unităţilor comerciale din municipiul Brad, de-a lungul
timpului a rezultat necesitatea completării și modificării acestuia.
Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unui nou
Regulament pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de funcționare ale unităților comerciale
din municipiul Brad, județul Hunedoara.
Precizează că Autorizațiile de funcționare emise/vizate anual în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2009, precum și programele de funcționare
aprobate conform prevederilor actelor normative anterioare prezentei, rămân valabile.
Propune, de asemenea ca la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să se abroge
Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2009.

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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, Ancuța Florentina Miheț 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” (Ionel Daniel Adam)
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2018 privind aprobarea Regulamentului
pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de funcționare ale unităților comerciale din
municipiul Brad, județul Hunedoara.
Suplimentar nr. 2. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă
lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi
exploatarea şi valorificarea acesteia.
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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că administrarea fondului forestier
deţinut se face potrivit reglementărilor art. 60 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic,
republicată şi ale capitolului II şi III din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017.

Anexat adresei nr. 14542/19.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 29285/20.11.2018, Ocolul Silvic Brad a transmis trei Acte de punere în voalare și
modul de estimare a valorii lemnului marcat în pădurea proprietate publică a Municipiului
Brad din zona Cocoșu, pentru exploatarea și valorificarea în regim silvic, masă lemnoasă
pe picior în anul 2019, după cum urmează:
- prin Actul de punere în valoare nr.10761 PR-CO BIRTIN HAIDEASCA, producție
progresivă I, s-a propus exploatarea în regim silvic a unei cantității de 607 mc. volum brut,
în valoare de 67623.55 lei, masă lemnoasă provenită din U.P. nr.1 Brad;
- prin Actul de punere în valoare nr.10825 SR COCOSU, produse din rărituri, s-a
propus exploatarea în regim silvic a unei cantității de 544 mc. volum brut, în valoare de
38242.26 lei, masă lemnoasă provenită din U.P. 2 Brad;
- prin Actul de punere în valoare nr.10699 SR COCOȘU, produse din rărituri, s-a
propus exploatarea în regim silvic a unei cantității de 151 mc. volum brut, în valoare de
10331.03 lei, masă lemnoasă provenită din UP 1 Brad.
S-au mai propus următoarele:
- aprobarea valorificării cantității de 607 mc., masă lemnoasă pe picior, în
tăierea progresivă, prin licitație în plic închis organizată în cadrul Direcției Silvice
Hunedoara la un preț de referință de 111.41 lei/mc., pentru care propunem prețul de
pornire la licitație de 112,00 lei/mc.;
- aprobarea valorificării cantității de 544 mc., masă lemnoasă pe picior, în
tăierea din rărituri, prin licitație în plic închis organizată în cadrul Direcției Silvice
Hunedoara la un preț de referință de 70.30 lei/mc., pentru care propunem prețul de pornire
la licitație de 71.00 lei/mc.;
- aprobarea valorificării cantității de 151 mc., masă lemnoasă pe picior, în
tăierea din rărituri, prin licitație în plic închis organizată în cadrul Direcției Silvice
Hunedoara la un preț de referință de 68.42 lei/mc., pentru care propunem prețul de pornire
la licitație de 69.00 lei/mc.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” , 1 consilier local „lipsă vot” (Ionel Daniel Adam)
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.190/2018 privind trecerea unei cantităţi de
masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad,
precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia.
Suplimentar nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad,
administrat în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016.
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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Municipiul Brad deţine, în proprietate
publică, teren cu vegetaţie forestieră în UP 2 Brad, bazinet Valea Brad şi în UP 3 Baia de
Criş, bazinet Birtin.
Administrarea fondului forestier deţinut se face potrivit reglementărilor art. 60 din
Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată şi ale capitolelor II şi III din Regulamentul de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr.
715/2017.
Potrivit prevederilor art. 14 alin 2 din Codul Silvic, republicat ”Bugetul anual de
venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea
generală, după caz, la propunerea ocolului silvic”.
Prin adresa nr. 14756/GHC/29.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 30955/06.12.2018, Ocolul Silvic Brad a înaintat spre aprobare bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în
baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016.
Faţă de cele de mai sus propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2019 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, la venituri în sumă de 131.000
lei, şi la cheltuieli în sumă de 69763 lei, după cum urmează:
Veniturile bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru fondul forestier
proprietatea Municipiului Brad se compun din :
- venituri din valorificarea lemnului pe picior………………… 131.000 lei
TOTAL ………………………………………………
131.000 lei.
Cheltuielile bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru fondul forestier
proprietatea Municipiului Brad sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2 şi se compun din :
- cheltuieli de administrare …………………………………….……48.536 lei;
- alte cheltuieli
………………………………………21.227 lei;
- cheltuieli cu fondul de conservare.…………………………………19.910 lei;
- cheltuieli cu fondul de mediu………………………………………...1317 lei.

TOTAL ………………………………………………
69.763 lei..
Anul 2019, conform celor prezentate mai sus, se va încheia cu un profit de 61.237 lei.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și 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.
Revine domnul consilier local Ionel Daniel Adam.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local Dorel Leha Ștefan întreabă dacă cantitatea de lemn aprobată
pentru anul trecut a fost exploatată în integralitate și la ce preț.
Domnul Horia Golea - șeful Ocolului Silvic Brad a răspuns că da, a fost exploatată în
integralitate , iar prețul de anul trecut a fost mult mai mare decât anul acesta deoarece a fost o
criză a lemnului. Menționează că s-au încasat 3,6 miliarde lei.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru fondul
forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de
administrare nr. 11.354/22.02.2016.
Suplimentar nr. 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind
obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi
cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2019 şi a Programului
de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2019.

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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că legislaţia specifică de mediu impune
aprobarea Programului de măsuri privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor
publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în
anul 2019 şi a Programului de măsuri pentru gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în
anul 2019.
Aceste programe vizează măsuri necesare pentru protecţia şi conservarea mediului
înconjurător, curăţenia şi salubrizarea localităţii, păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor
igienico – sanitare în instituţii, unităţi de cultură şi sport, repararea şi întreţinerea străzilor, a
drumurilor comunale, a podurilor, a podeţelor, curăţarea şanţurilor, a străzilor, a pieţelor și
celorlalte locuri publice, transportul şi prelucrarea deşeurilor şi gunoaielor, curăţarea
faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea
periodică a acestora etc.
Ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Programe vor fi urmărite îndeaproape
de către personalul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Poliţia
Locală din cadrul Primăriei Municipiului Brad.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
192/2018 pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin
instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a

Municipiului Brad în anul 2019 şi a Programului de măsuri privind gestionarea
deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2019.
Suplimentar nr. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu 1 ianuarie
2019, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al
Consiliului Local al Municipiului Brad și din instituțiile și serviciile publice din
subordinea Consiliului Local al 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
69/2017 s-a aprobat reîncadrarea pe funcții, grade/trepte profesionale, gradații
corespunzătoare vechimii în muncă și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad
și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad,
începând cu 01.01.2018.
Primarul, în calitatea sa de ordonator principal de credite, are, potrivit art. 3 alin. 1 din
Legea nr. 153/2017, atribuția de a gestiona sistemul de salarizare, iar în calitatea de autoritate
executivă, are, în conformitate cu art. 45 alin. 6 coroborat cu art. 63 alin. 1 lit. c și d, alin. 4
lit. a și alin. 5 lit. a-e din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, atribuția, de a propune autorității deliberative
aprobarea unui astfel de proiect de act administrativ, cu luarea în considerare a finanțării
numărului total de posturi, stabilit, în condițiile legii de Instituția Prefectului - Județul
Hunedoara.
Având în vedere prevederile art. 11 alin. 1 din Legea-cadru nr.153/28.06.2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform cărora ”Pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din
aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din
subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a
consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma
consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor”, precum și prevederile alin. 3 ale aceluiași articol potrivit
cărora ”Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. 1 se realizează de către ordonatorul de
credite, cu respectarea prevederilor art. 25”.
Luând în considerare prevederile art. 3 alin. 1 din Legea-cadru nr.153/28.06.2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform cărora ”Gestionarea
sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură
de fiecare ordonator de credite” cu respectarea principiilor sistemului de salarizare stabilite
de art. 6 al Legii-cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, precum și ale H.G. nr. 937/2018 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus stabilirea,

începând cu 1 ianuarie 2019, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad și din
instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Totodată, în articolul 3 al prezentului proiect de hotărâre a propus abrogarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 169/2017.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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, Ancuța Florentina Miheț 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 193/2018
privind stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2019, a salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad și din
instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Punctul nr. 11. Informarea nr. 31.795/13.12.2018 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.

Punctul nr. 12. - Diverse.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, îl întreabă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, urmare a primei zăpezi căzute în Municipiul Brad și constatând că au fost probleme
la nivel de municipiu, dacă există în contractul cu noul operator de deszăpezire prinse și
aceste străzi lăturalnice și satele aparținătoare municipiului. În continuare, menționează că
dacă tot se vorbește despre campanie electorală îi spune Primarului că a pierdut cel puțin 200
de voturi.
Domnul Primar, Florin Cazacu răspunde că se aștepta să fie evaluat în voturi, dar
amintește domnilor consilieri locali faptul că în Municipiul Brad există 11 km de drumuri
naționale, 24,8 km de drumuri comunale, străzi urbane centrale 23 km, străzi laterale 47 km
deci în total sunt 103 km de drumuri și străzi de administrat.
Menționează că având 48 de ore cod portocaliu de ninsori a fost aproape imposibil
pentru orice operator să deszăpezească orașul. Menționează că operatorul are 7 mașini, iar la
fireasca întrebare de ce nu sunt mai multe mașini răspunde că dacă erau mai multe trebuia
plătită staționarea. Mai menționează că întotdeauna există o proritate la deszăpezire.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David întreabă de ce se plătește staționarea acelor
utilaje.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că nu a citit Caietul de sarcini că dacă l-ar
fi citit ar fi știut de ce se plătește staționarea acelor utilaje. Mai menționează că noul operator
are doar utilaje mari care nu au putut pătrunde pe toate străzile, fapt pentru care a trebuit să
se facă comandă unui alt operator pentru a se putea interveni pe toate arterele de circulație.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David menționează, (referitor la costurile cu
deplasarea la București și amplasarea „bustului lui Avram Iancu” la Guvern) că folosirea
sumei de 250 milione lei este un jaf asupra bugetului local, menționând că-i pare rău că s-a
deplasat acolo și că va solicita să i se factureze transportul și cele două perechi de virșli pe
care i-a consumat.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că dumnealui răspunde doar în fața Curții
de Conturi și nu-i dă socoteală domnului consilier local David, iar dacă Curtea de Conturi va
hotărâ că ordonatorul principal de credite a greșit, dumnealui își asumă răspunderea.
Domnul delegat sătesc Marius Adrian Benea mulțumește autorităților locale pentru
modul în care s-a deszăpezit satul Mesteacăn. Tootodată, solicită domnului Primar ca prin
intermediul executivului să se intervină la proprietarii de terenuri pentru a-și tăia copacii de
pe marginea drumurilor astfel încât să poată trece mașinile de intervenție.
Domnul Primar, Florin Cazacu mulțumește public celor peste 70 de donatori de sânge
din Municipiul Brad, care au ales să doneze sânge în cursul acestei zile.
În continuare îi invită pe colindători pentru a-i colinda pe domnii consilieri locali
urându-le totodată un AN NOU MAI BUN și LA MULȚI ANI!
Nemaifiind alte discuţii, doamna președinte de ședință, Claudia Mager, declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 20 decembrie
2018.

Brad, 20.12.2018
SECRETAR,
CARMEN – IRINA BORA

