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         R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

PROCES -VERBAL 

încheiat azi,  21 iulie  2016,  cu ocazia şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară 

din data de 21 iulie 2016 s-a făcut în data de 15.07.2016 prin Dispoziţia nr. 

520/15.07.2016 emisă de Primarul 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 Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din 

Municipiul Brad. 

Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 15.07.2016, conform 

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

invitaţiei. 

La şedinţă au fost prezenţi 16 consilieri locali în funcţie din cei 17 consilieri 

locali în funcţie, fiind absentă  motivat doamna consilier, Ancuţa Florentina Miheţ. 

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

care prin Dispoziţia  nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere 

temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru 

îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora – 

Secretarul Municipiului Brad. 

În calitate de invitaţi au participat: doamna Mariana Bordea  - contabil - şef al 

S.C. Termica Brad S.A., domnul doctor Lucian Miron – Director Medical al 

Spitalului Municipal Brad, domnul Ioan Cobori - Managerul Spitalului Municipal 

Brad, precum şi cetăţeni ai Municipiului Brad. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi  prevederile 

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

modificările şi completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată 

şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia,  invitându-i  pe toţi cei 

prezenţi să se ridice  pentru a audia Imnul Naţional al României. 

Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din 30 iunie 2016 care a fost aprobat cu „15 

voturi pentru”,  1 abţinere ( Vasile Bârea) şi 1 consilier local absent motivat 

(Ionel Daniel Adam). 

Domnul consilier local Vasile Bârea motivează abţinerea prin faptul că insistă 

ca în procesul - verbal întocmit să se cuprindă toate întrebările şi interpelările 

aleşilor locali, adică să conţină tot ceea ce se discută. 

Motivul real pentru care a propus în şedinţa de consiliu trecută, ca şedinţele 

Consiliului Local să se desfăşoare după ora 16,00 ca fiind acela de a participa şi 

cetăţenii din Municipiu Brad, care până la acea oră se află la serviciu. De asemenea,  

menţionează că a solicitat tot în şedinţa trecută să fie prezentată o informare cu 
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proiectele în derulare şi  depuse pe fonduri europene, iar în procesul-verbal scrie 

altceva, iar din informarea prezentată rezultă că nu există proiecte în derulare pe 

fonduri europene. Domnişoara Secretar,  Mihaela David menţionează că cele 

solicitate vor fi înscrise întocmai în procesul-verbal. 

Ca şi clarificare la cele solicitate, Domnul Primar Florin Cazacu precizează că 

procesul-verbal nu reprezintă o stenogramă a şedinţei Consiliului Local ci 

consemnări ale problemelor discutate şi totodată, dumnealui  consideră că nu a fost 

maliţios atunci când în şedinţa de consiliu din luna trecută a afirmat că la Consiliul 

Judeţean Hunedoara şedinţele încep la ora 11,00. 

Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali 

prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:  

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

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

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

local.  

(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, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului 

preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, îl roagă pe domnul Primar, 

Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu,  dă citire proiectului ordinii de zi: 

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

2016 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate 

Consiliului Local Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pentru 

anul 2016– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre privind completarea  Hotărârii Consiliului Local  nr. 

95/2016 privind sărbătorirea  Zilelor Municipiului Brad,  Ediţia a XV – a – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cofinanţării şi a contribuţiei proprii a 

Consiliului Local al Municipiului Brad la Proiectul „EXTINDEREA ŞI 

REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL 

HUNEDOARA” aferente Fazei a II-a – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârea Consiliului Local nr. 

69/2016 privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare şi a 

BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE 

AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD, modificată prin H.C.L. nr. 96/2016 – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

   6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea  Consiliului  

Local nr. 110/2015 de aprobare a Documentaţiilor tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ ” din  

municipiul BRAD, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

        7. Proiect de hotărâre  privind  trecerea unei cantităţi de  masă lemnoasă din 
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proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi 

exploatarea şi valorificarea acesteia – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

8. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului  proprietatea  Statului Român 

din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor  proprietari ai locuinţei conform 

art. 36 alin.2  din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificări şi completări 

ulterioare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

  9. Proiect de hotărâre pentru  modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 27/2015  

privind  actualizarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de 

finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de 

evaluare şi selecţionare a proiectelor – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

   10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 

73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al 

Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul 

Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată  prin H. C. L. nr. 37/2015 

şi H.C.L. nr. 81/2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 11. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad 

nr. 173/2015  privind aprobarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru 

combaterea bolilor transmisibile la animale, datorită schimbărilor intervenite  în 

cadrul Primăriei Municipiului  Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad 

nr.78/2013 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului 

Brad, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

13. Informarea nr. 21.097/15.06.2016 privind cauzele aflate pe rolul 

instanţelor de judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

14. Informarea nr. 21.096/15.06.2016 privind proiecte finanţate prin fonduri 

structurale derulate şi în curs de derulare din Municipiul Brad. 

15.  Analizarea unor cereri şi adrese: 

- Adresa nr. 20.158/06.07.2016  a MAKFOLK&TALIJA Art.Co.Team, NEW 

WAY TRAVEL AGENCY, MUNICIPALITY OF Thasos. 

- Adresa nr. 20506/11.07.2016  a L.M. SERVICE CO S.R.L. Timişoara. 

  15. Diverse- cererea de concediul legal a Domnului Primar Florin Cazacu, 

care îi informează că în perioada 21.07.2016-29.07.2016 va fi în concediul legal iar 

atribuţiile sale vor fi preluate de domnul Viceprimar Vasile Podaru. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt 

modificări sau suplimentări la ordinea de zi prezentată. 

 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de 

zi cu următorul punct:   

      

       Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, 

proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management 

integrat al deşeurilor din activităţi de construcţii şi demolări generate de populaţia 

judeţului Hunedoara. 

        

 Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului 

ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune aprobării 
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suplimentarea propusă care se aprobă cu 16 voturi   “pentru”, 1 consilier absent 

(Ancuţa Florentina Miheţ). 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune aprobării  Ordinea de zi 

în ansamblul ei care se aprobă cu 16 voturi “pentru”, 1 consilier absent (Ancuţa 

Florentina Miheţ). 

 

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

ordinea aprobată. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu solicită acordul de a sta pe scaun pe perioada 

prezentării expunerii de motive. 

      

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

trimestrul II 2016 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor 

subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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. 49 

alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre 

aprobare Consiliului Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, 

pe lângă execuţia bugetară a anului precedent, fapt pentru care a iniţiat prezentul 

proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 

2016 a bugetului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate 

Consiliului Local Brad. 

În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare 

pe trimestrul II 2016 a bugetului local al Municipiului Brad,  după cum urmează: 

-    la venituri în sumă de 14.194.748 lei din care la secţiunea de funcţionare 

12.347.499 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 1.847.249 lei;  

-    la cheltuieli în sumă de 12.664.628 lei, din care la secţiunea de funcţionare 

10.944.223 lei şi la secţiunea de dezvoltare 1.720.405 lei; 

-    un excedent bugetar  de 1.530.120  lei din care la secţiunea de funcţionare 

1.403.276 lei şi la secţiunea de dezvoltare 126.844 lei, conform Anexei  nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare 

pe trimestrul II 2016 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii 

după cum urmează: 

-     la venituri în sumă de  6.535.898  lei ; 

-     la cheltuieli în sumă de 6.286.365 lei;  

-   un excedent bugetar de  249.533 lei, conform Anexei  nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

În articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea  execuţiei bugetare 

a creditelor interne după cum urmează:  

la venituri în sumă de 3.000.000. lei; 

la cheltuieli în sumă de 3.000.000 lei.. 

 În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad 
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dezbaterea proiectului de hotărâre 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, Adina Beciu dă citire 

raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  

domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat 

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

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

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.      

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent (Ancuţa Florentina Miheţ) se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2016  privind aprobarea execuţiei 

bugetare pe trimestrul II 2016 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor 

şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad . 

 

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Municipiului Brad pentru anul 2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 Hotărârii Guvernului 

României  nr. 468/2016 prin care s-a alocat suma de 2.000 lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru 

Municipiul Brad urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii şi având în 

vedere faptul că la unele capitole bugetare de venituri în prezent sunt depăşiri faţă de 

veniturile prognozate anual sau pe primele trei trimestre este necesară majorarea 

veniturilor cu suma de 143,30 mii lei şi alocarea acestei sume pe capitole de 

cheltuieli deficitare după cum urmează: 

La venituri: 
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 - 16.02 –  „Taxe pe utilizarea bunurilor”      …………………….. . 140,30 mii 

lei; 

 - 39.02 – „Venituri din valorificarea unor bunuri”…………………….. 1 mii lei; 

 - 42.02 – „Subvenţii de la bugetul de stat”……………………….……   2  mii 

lei. 

La cheltuieli:  

-     51.02. „Autorităţi publice”  ………………………………..…....4,40 mii 

lei; 

-    65.02. „Învăţământ”…………………………………….……       2,23 mii 

lei; 

-    67.02. „Cultură, recreere şi religie” …………………………… .80,00 mii 

lei; 

-    68,02 „Asigurări şi asistenţă socială”…………….……………...  10,00 mii 

lei ; 

-    70.02.„Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”  …………. ……..44,67mii 

lei; 

-     84.02. Transporturi……………………………………………….   2,00 

mii lei. 

    În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2016 se 

stabileşte la venituri în sumă de 24.589,90  mii lei şi la cheltuieli în sumă de  

26.722,56   mii lei.  

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad 

dezbaterea proiectului de hotărâre 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, Adina Beciu dă citire 

raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  

domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat 

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

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

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

           Domnul consilier, Vasile Bârea menţionează că,  dacă s-ar aproba propunerea 

făcută prin proiectul de hotărâre  iniţiat de către  domnul Primar, Florin Cazacu, ar fi 

imoral  şi jignitor la adresa locuitorilor Municipiului Brad să se aloce pentru 

serbarea Zilelor Municipiului Brad mai mult de jumătate din suma care s-a colectat 
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de la cetăţeni în anul 2016. În acest sens propune următorul amendament: de la 

capitolul 67.02- Cultură, recreere şi religie să se treacă la capitolul 84.02- 

subcapitolul 03.03- reparaţii curente, străzi, motivând că toate străzile sunt pângărite, 

trec maşinile şi sar pietre de peste tot, totul este un dezastru.  

În aceeaşi ordine de idei, domnul consilier Vasile Bârea consideră că 

programul cultural propus cu ocazia desfăşurării manifestărilor ocazionate de 

sărbătorirea Zilelor  Municipiului Brad este elaborat lapidar şi în doi  peri, nu este 

concludent şi nu se ştie pe ce se vor duce banii; consideră, de asemenea că suma 

alocată de 100 mii lei este arhisuficientă şi propune acest amendament pentru că nu 

vrea să aibă conştiinţa încărcată, că  să dau banii pe ceva care zboară. 

           Domnul Primar Florin Cazacu propune următoarele amendamente: 

1. la capitolul 42.02- venituri de la bugetul de stat în sumă 1.128,67 mii lei 

propune rectificarea bugetului Municipiului Brad cu suma de 1 milion lei, sumă 

primită de la bugetul statului prin Ordinul MDRAP nr. 1.104/13.07.2016 şi la 

cheltuieli la capitolul 81.02- combustibil şi energie, pentru reabilitare reţele termice 

şi puncte termice; 

2. din suma de 180 mii lei alocată pentru Zilele Municipiului Brad, dar nu şi 

suficientă , 52 de mii lei să fie alocaţi la capitolul  70.02- Servicii şi dezvoltare 

publică, iar diferenţa de 28 mii lei să se adauge la capitolul 67.02. Cultură,  pe lângă 

suma de 100 mii lei - sumă prevăzută de la începutul anului în buget pentru acest 

eveniment. 

           De asemenea, domnul Primar, Florin Cazacu mai precizează că suma de 80 

mii lei care se doreşte a fi alocată pentru reparaţii străzi ar fi insuficientă iar pentru 

Zilele Municipiului Brad  dacă se alocă suma de 180 mii lei nu înseamnă că  va fi 

cheltuită  toată suma, întrucât din această sumă se vor scădea sponsorizările şi ar mai 

fi nevoie doar de 30- 40 mii lei.  

Cu privire la evenimentul Zilele Municipiului Brad, consideră că este singurul 

eveniment din Brad şi  nu poate fi minimalizat deoarece sunt mii de oameni care 

participă şi se bucură de acest eveniment cultural-artistic, administraţia publică 

locală încearcă să-l  organizeze  pe gustul fiecăruia, iar cetăţenii municipiului Brad 

au nevoie şi de un act de cultură şi nu se poate arunca o astfel de acţiune în derizoriu. 

           Cu referire la străzile „pângărite” din Municipiul Brad, domnul Primar, Florin 

Cazacu, menţionează că acestea sunt în administrare la SC APAPROD S.A. iar 

administraţia publică locală nu poate interveni, nu poate executa lucrări de 

reabilitare asupra lor în această perioadă.  

De exemplu, pe strada Crişan care este în administrare la SC 

TRANSCONSTRUCT,   urmează să se execute lucrările cu prioritate. Pe strada 

Horia, unde s-a lucrat, terasamentul s-a lăsat  şi se va interveni din nou cu turnarea 

unui nou strat de asfalt. 

           În altă ordine de idei, domnul Primar Florin Cazacu precizează că străzile din 

municipiul Brad sunt predate SC APAPROD S.A care se află în subordinea 

Consiliului Judeţean Hunedoara şi care în mandatul trecut a fost  condus  de către 

P.N.L. menţionând că dumnealui nu-şi aduce aminte ca domnul Bârea Vasile, în 

calitatea dumnealui de consilier judeţean  să fi avut vreo interpelare în cadrul 

şesinâelor Consiliului Judeţean cu privire la starea drumurilor şi a lucrărilor 

executate de către S.C. APAPROD S.A. în municipiul Brad  
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A mai spus că la începutul mandatului său a făcut apel să se facă un partid al 

brădenilor, nu să fie o luptă politică şi să se arate cu degetul pe chestiuni care nu ţin 

de administraţie, dacă se transformă totul într-o competiţie politică se consumă 

energiile aiurea. A mai spus că nu e corect să se arunce în politic acţiunile culturale 

iar organizarea acestor manifestări nu înseamnă că se ard banii publici şi recomandă 

domnilor consilieri să privească lucrurile logic. 

          Domnul consilier local,  Ionel Daniel Adam menţionează că nu este nici o 

luptă politică în Consiliul Local Brad şi consideră că  fiecare consilier local poate 

avea luări de poziţii libere, dreptul la o gândire proprie  şi se doreşte doar binele 

brădenilor şi toţi doresc un partid al brădenilor, iar cu privire la un bun administrator, 

consideră pentru a face ceva în viaţă este nevoie de sacrificiu şi de economii. 

          În replică, domnul Primar, Florin Cazacu a precizat că urnele au vorbit, 

procesul de vot s-a încheiat şi el a îngropat securea războiului înainte de a începe 

campania electorală. 

           Domnul consilier local, Vasile Bârea menţionează că nu l-a convins retorica 

domnului Primar, ba dimpotrivă, aduce ca argument faptul că Primăria Municipiului 

Hunedoara avea prevăzuţi pentru organizarea Zilelor Municipiului Hunedoara suma 

de 300 mii lei iar ulterior au făcut rectificare de buget şi au diminuat acest capitol la 

suma de 100 mii lei.  

            Cu privire la programul cultural propus pentru Zilele Municipiului Brad, 

domnul consilier local, Vasile Bârea precizează că dumnealui nu înţelege latura 

educativă pe care o aduce Anna Lesko, întrucât solista Anna Lesko face mişcări 

lascive, interpretează melodii erotice, prin asta nu va creşte natalitatea municipiului 

Brad ci doar  numărul  violurilor şi este păcat ca să i se aprobe  Annei Lesko atâţia 

bani pentru a distra oamenii într-o singură seară. Tot domnul consilier local Vasile 

Bârea precizează că politic nu are nici un resentiment, dumnealui a obţinut mai mult 

decât şi-a propus dar nu a venit să facă figuraţie în Consiliul Local şi face cunoscut 

domnului Primar, că atunci, când, propunerile dânsului vor fi constructive va vota cu 

ambele mâini dar când propunerile lezează interesele cetăţenilor  se va lupta pentru 

aceştia. 

            În replică, domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că,  în mandatul trecut 

a fost sfătuit de un domn consilier să nu mai intre în polemici cu aleşii locali şi 

spune că în municipiul Hunedoara  şi municipiul Deva organizează manifestări la 

fiecare sfârşit de săptămână, în timp ce Primăria Municipiului Brad are o singură 

manifestare culturală pe an. Face cunoscut faptul că a propus un program diversificat 

pentru toate gusturile, unii cetăţeni apreciind ceea ce se face. 

S-a încercat promovarea valorilor brădene, în data de 13.08.2016 urmând a fi 

prezentă pe scenă soprana Cristina Olteanu iar ziua de 14.08.2016 este dedicată 

folclorului. Vor activa pe scenă  Ansamblul  Doina Crişului condusă de Ionel Coza, 

cunoscuţi interpreţi de muzică populară din zona Bradului şi din ţară. Spectacolul  va 

fi filmat de postul de televiziune HORA TV. 

          Domnul Primar, Florin Cazacu consideră că a fost echilibrat atunci când a 

făcut propunerile de buget, a ţinut cont de nevoile reale ale cetăţenilor iar construirea 

şi gestionarea bugetului local se face la iniţiativa executivului. 

 Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod 
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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 funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 
  Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  

supune la vot  amendamentul propus de către domnul consilier Vasile Bârea şi 

anume: de la capitolul 67.02- Cultură, recreere şi religie să se treacă la capitolul 

84.02- subcapitolul 03.03- reparaţii curente, străzi. În urma exprimării votului, 

rezultatul este următorul: 4 voturi „pentru” (Vasile Bârea, Vasile Poenar, Sorin Dorin 

David şi Petru Huieţ), 1 abţinere ( Florin Oprişa) şi 11 voturi „împotrivă”, astfel că 

amendamentul nu a trecut;  

 În continuare se supun la vot amendamentele propuse de către domnul 

Primar, Florin Cazacu, şi anume: 

1. la capitolul 42.02- venituri de la bugetul de stat în sumă 1.128,67 mii lei 

propune rectificarea bugetului Municipiului Brad cu suma de 1 milion lei, sumă 

primită de la bugetul statului prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1.104/13.07.2016 şi la 

cheltuieli la capitolul 81.02- combustibil şi energie, pentru reabilitare reţele termice 

şi puncte termice; 

2. din suma de 180 mii lei alocată pentru Zilele Municipiului Brad, dar nu şi 

suficientă , 52 de mii lei să fie alocaţi la capitolul  70.02- Servicii şi dezvoltare 

publică, iar diferenţa de 28 mii lei să se adauge la capitolul 67.02. Cultură,  pe lângă 

suma de 100 mii lei - sumă prevăzută de la începutul anului în buget pentru acest 

eveniment. 

În urma exprimării votului, rezultatul este următorul: 14 voturi „pentru”,  2 abţineri           

(Sorin Dorin David  şi Florin Oprişa) şi  1 consilier absent (Ancuţa Florentina 

Miheţ). 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentele propuse de către 

domnul Primar şi cu 12 voturi „pentru”,, 1 vot împotrivă ( Vasile Bârea), 3 abţineri 

(Ionel Daniel Adam, Florin Oprişa şi Sorin Dorin David) şi 1 consilier absent 

(Ancuţa Florentina Miheţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2016 

privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pentru anul 2016 . 

 

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

Local  nr. 95/2016 privind sărbătorirea  Zilelor Municipiului Brad,  Ediţia a XV – 

a  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 H.C.L. nr. 95/2016 s-a 

aprobat ca sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XV - a să se desfăşoare în 

perioada 12-14 august 2016, conform Programului principalelor manifestări cultural 

- educative, artistice şi sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 

6/2016. 

Ţinând cont de faptul că sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad a devenit o 

tradiţie în localitatea noastră, ajungând deja la Ediţia a XV – a, în art. I al proiectului 

de hotărâre a propus  completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95/2016 astfel: 
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după art. 1 se introduc două noi  articole: 

„Art. 1
1
. – Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei prevăzută în bugetul local 

pentru acţiunile dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XV-a, la 

care se adaugă veniturile provenite din sponsorizări cu aceeaşi destinaţie. 

Art. 1
2
.  – Se aprobă Programul orientativ al  manifestărilor ce se vor 

desfăşura cu prilejul sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XV – a, conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

În urma discuţiilor purtate la punctul anterior, domnul Primar, Florin Cazacu 

propune următorul amendament: 

“Se aprobă alocarea sumei de 128.000 lei,  prevăzută în bugetul local pentru 

acţiunile dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XV-a, la care se 

adaugă veniturile provenite din sponsorizări cu aceeaşi destinaţie”. 

În urma exprimării votului, rezultatul este următorul: 12 voturi „pentru”, 1  vot 

„împotrivă”( domnul consilier Vasile Bârea),  3 “abţineri”( Dorin Sorin David, 

Florin Oprişa şi Ionel Daniel Adam) şi 1 consilier absent (Ancuţa Florentina 

Miheţ). 

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, Adina Beciu dă citire 

raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat 

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

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

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de 

hotărâre împreună cu amendamentul propus de către domnul Primar şi cu 12 voturi 

„pentru”, 1  vot „împotrivă”( domnul consilier Vasile Bârea),  3 “abţineri”( Dorin 
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Sorin David, Florin Oprişa şi Ionel Daniel Adam) şi 1 consilier absent (Ancuţa 

Florentina Miheţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2016 privind 

completarea  Hotărârii Consiliului Local  nr. 95/2016 privind sărbătorirea  

Zilelor Municipiului Brad,  Ediţia a XV. 

 

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării şi a 

contribuţiei proprii a Consiliului Local al Municipiului Brad la Proiectul 

„EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ 

UZATĂ ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA” aferente Fazei a II-a – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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.116/2008, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”. 

Această asociere între unităţile administrativ teritoriale ale Judeţului 

Hunedoara are drept scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare în localităţile situate pe Valea Streiului, Mureşului şi Crişului, 

precum şi pentru creşterea capacităţii de atragere de fonduri externe nerambursabile 

pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura aferentă acestor servicii. 

Pentru buna derulare a Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” se impune aprobarea de către Consiliul Local 

al Municipiului  Brad atât a cofinanţării de 2% din valoarea investiţiilor aferente 

proiectului, Faza a II-a,  cât şi a contribuţiei  proprii  în sumă de 150.452,90 lei fără 

T.V.A., sumă care reprezintă cheltuielile eligibile în procent de 2% din valoarea 

investiţiilor ce vor fi realizate în cadrul proiectului în Faza a II- a, din care suma de 

29.220,81 lei fără T.V.A. este cuprinsă în bugetul Municipiului Brad pe anul 2016 iar 

diferenţa va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Brad pe anul 2017. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre 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, Adina Beciu dă citire 

raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  

domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat 

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

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

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii 
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pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru” şi 1 consilier absent (Ancuţa Florentina Miheţ) se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2016  privind aprobarea cofinanţării 

şi a contribuţiei proprii a Consiliului Local al Municipiului Brad la Proiectul 

„EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ 

UZATĂ ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA” aferente Fazei a II-a. 
 

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârea 

Consiliului Local nr. 69/2016 privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare 

şi funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru 

obiectivul “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD, 

modificată prin H.C.L. nr. 96/2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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.15/2015 s-a aprobat obiectivul de investiţii “CENTRU DE AGREMENT, 

SPORT ŞI EDUCAŢIE”  situat în BRAD, strada Vânătorilor, nr. 7 iar prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2015 s-a aprobat DEVIZUL GENERAL 

actualizat în valoare de 547.155 lei cu TVA inclus. 

 Pentru buna desfăşurare a activităţilor recreative, sportive şi de îngrijire 

corporală, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2016 s-a aprobat un regulament de 

funcţionare al acestui obiectiv. 

 Acest regulament instituie regulile de conduită ale participanţilor la activităţi, 

precum şi obligaţiile personalului care asigură întreţinerea spaţiilor şi funcţionarea 

dotărilor puse la dispoziţia publicului. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii Centrului de Agrement se impune 

modificarea punctului 5 din Regulament astfel încât va avea următorul conţinut:  

„14.Accesul este interzis în incinta centrului: 

persoanelor sub influenţa alcoolului sau drogurilor; 

persoanelor cu o ţinută neîngrijită; 

persoanelor însoţite de animale; 

persoanelor cu boli infecţioase; 

persoanelor care nu deţin încălţăminte şi îmbrăcăminte de schimb”. 

Totodată  se impune modificarea Literei D din Anexa nr. II  la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 69/2016 privind aprobarea  Regulamentului  de organizare şi 
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funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul 

“CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD, modificată prin 

H.C.L. nr. 96/2016,  astfel încât va avea următorul conţinut: 

 

„D. TARIFE 

D.1. Tarif mediu calculat 

T c = C/N = 133.389/12.750 = 10,50 lei/persoană  

 D.2 Tarife propuse, lei/zi/lună 

 

Procedura Adulți/ 

tarif pe 

ședință 

Copii, elevi, studenți, 

militari, pensionari, 

veterani de război 

Abonament 

lunar 

ACCES 

NELIMITA

T 

Grupuri de 5-9 

persoane din 

societăţi sau 

instituţii publice 

achită 25 % tarif 

pe abonament/ 

persoană 

Grupuri de 10 şi 

mai peste 10 

persoane din 

societăţi sau 

instituţii publice 

achită 50 % tarif 

pe abonament/ 

persoană 

Abonament 

pe 1/2 lună 

ACCES 

NELIMITAT 

SAUNĂ 10,00 5,00 50,00 38,00 25,00 25,00 

FITNESS + 

2 ședinţe 

SAUNĂ pe 

săptămână 

7,00 5,00 80,00 60,00 40,00 40,00 

FITNESS + 

SAUNĂ 
15,00 7,00 110,00 83,00 55,00 60,00 

 

Menţionează că celelalte articole ale H.C.L. nr. 69/2016 privind aprobarea  

Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI 

CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI 

EDUCAŢIE” BRAD, modificată prin H.C.L. nr. 96/2016,  rămân neschimbate. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre 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, Adina Beciu dă citire 

raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  

domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat 

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

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

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 
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de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

       Domnul consilier Dorel Leaha Ştefan crede că trebuie să se facă mai multă 

promovare pe conturile de socializare , unde să fie şi tarifele publicate. 

           Domnul Primar Florin Cazacu precizează că a luat şi din propunerile celor 

prezenţi la sală şi din alte oraşe ca să se ajungă la tarifele respective şi este necesar 

ca la rectificarea din toamnă a bugetului local să fie prevăzute sume pentru achiziţia 

de benzi de alergare şi biciclete pentru doamne. 

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul 

de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru” şi 1 consilier absent (Ancuţa Florentina 

Miheţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2016 privind modificarea  

Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2016 privind  aprobarea  Regulamentului  

de organizare şi funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI 

CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI 

EDUCAŢIE” BRAD, modificată prin H.C.L. nr. 96/2016. 

 

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea  

Consiliului  Local nr. 110/2015 de aprobare a Documentaţiilor tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ ” 

din  municipiul BRAD, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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. 110/2015  s-a aprobat Devizul General al obiectivului „MODERNIZARE 

PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ BRAD”, în valoare de 1.369.166  lei cu TVA. 

Devizul General a fost însoţit de devizele pe obiecte, potrivit listelor de 

cantităţi rezultate din antemăsurători în faza de proiectare. 

 Pe parcursul execuţiei  s-a constatat necesitatea unor corecţii în listele de 

cantităţi de lucrări aferente construcţiei şi arhitecturii halei, constând în subestimări 

din faza de proiectare, precum şi îmbunătăţiri funcţionale privind maximizarea 

utilizării luminii naturale în hală. Aceste corecţii au făcut obiectul  Dispoziţiei de 

şantier nr. 1, care nu a necesitat majorarea valorii Contractului de lucrări, întrucât au 

avut acoperire în capitolul „Cheltuieli diverse şi neprevăzute”. 

 Cu referire la obiectele „Instalaţii” şi „Dotări” din Devizul General aprobat, se 

constată necesitatea următoarelor corecţii: 

   Recentele inundaţii, din perioada 14-20 iunie 2016, au demonstrat 

subdimensionarea reţelelor de canalizare pluvială şi menajeră, precum şi necesitatea 

redirecţionării acestora spre alte puncte de descărcare în colectoare (în loc de Hanul 

Pieţei, Str. Avram Iancu, în aval de Supermarketul Lidl - a se vedea Plan situaţie, 
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Planşa AC-02 REV.1). Valoarea suplimentară este de 61.630 lei. 

         Branşamentul electric existent nu corespunde sporului de putere de 140 kW, ca 

urmare a instalării unor mari consumatori care să asigure climatizarea  duplex 

iarnă/vară a halei. Valoarea suplimentară este de  5.722 lei pentru avizul de racordare 

şi de 21.357 lei pentru execuţia propriu-zisă. 

       Dotările, în mare parte  respectă lista din proiect, dar pentru unele poziţii 

preţurile unitare din devizul aprobat au fost preluate din cataloage depăşite, în timp 

ce preţurile de piaţă actuale comportă suplimentare justificată. 

Ţinând cont de cheltuielile efectuate cu proiectarea, dirigenţia de şantier, taxe 

pentru avize, cote  pentru Inspectoratul  de Stat în Construcţii, avansul la contractul 

de lucrări aferente anului 2015, precum  şi de diferenţele dintre Notele de Lucrări 

Suplimentare şi Notele de Renunţare, dar şi diferenţele de preţ unitar la unele dotări, 

valoarea Devizului General  aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 110/2015 

necesită o suplimentare cu 52.288,61  lei. 

Considerând pe deplin justificată suplimentarea calculată, se impune 

modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2015, în sensul aprobării 

valorii Devizului General de 1.421.454,61 lei, precum şi suplimentarea alocaţiei 

bugetare pentru acest obiectiv, cu finanţare integrală din venituri proprii. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre 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, Ştefan Dorel Leaha, 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, Adina Beciu dă citire 

raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  

domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat 

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

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

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

         Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam consideră că este un lucru 

bun şi constructiv obiectul respectiv, dar nu înţelege de ce înainte să se facă acest 

proiect nu s-a luat în calcul reţeaua de canalizare. 

       Domnul Primar Florin Cazacu , face cunoscut faptul că la ultima inundaţie 

canalizarea de la blocul 32 de pe strada Avram Iancu s-a colmatat fiind inundaţii în 

Piaţa Agroalimentară, fapt pentru care trebuie întocmit Proiectul de reabilitare, 

canalizare, iar în Hala Pieţei Agroalimentare punctele de consum sunt mai mari decât 
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puterea instalată şi se solicită un spor de putere , pe care proiectul nu l-a luat în 

calcul la demararea proiectului. 

 Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, şi 1 consilier absent (Ancuţa Florentina Miheţ) 

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2016 pentru modificarea art.2 din 

Hotărârea  Consiliului  Local nr. 110/2015 de aprobare a Documentaţiilor 

tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PIAŢA 

AGROALIMENTARĂ ” din  municipiul BRAD, judeţul Hunedoara. 
 

Punctul nr. 7. 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 – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 
  Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 

proprietatea 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 capitolului  II şi III din  

H.G. nr. 924/2015 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase 

de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, modificată şi completată 

prin H.G. nr. 43/2016, în baza Contractului de Administrare. 

 Prin adresa nr. 19.557/29.06.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Brad 

sub nr. 19.305/27.06.2016, Ocolul Silvic Brad înaintează un număr de 2 acte de 

punere în valoare masă lemnoasă, din pădurea proprietatea Municipiului Brad, 

pentru exploatare şi valorificare în regim silvic, masă lemnoasă pe picior, după cum 

urmează: 

 Prin Actul de Punere în Valoare nr. 7172-PR-CO – Birtin-Văideasca, întocmit 

de către Direcţia Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad se aprobă exploatarea în regim 

silvic a cantităţii de 495mc. volum net, în valoare de 43766,78 lei, masă lemnoasă 

provenită din U.B.1 Brad. 

Prin Actul de Punere în Valoare nr. 7173 –PR- Birtin –Văideasca,  întocmit de 

către Direcţia Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad se aprobă exploatarea în regim silvic 

a cantităţii de 658 mc. volum net, în valoare de 58515,60 lei, masă lemnoasă 

provenită din U.B.1 Brad. 

 A propus valorificarea cantităţii  de 490 mc. volum net de masă lemnoasă pe 

picior, în tăierea progresivă, prin licitaţie în plic închis organizată în cadrul Direcţiei 

Silvice Hunedoara la un preţ minim de pornire al licitaţiei de 88,42 lei/mc. pentru 
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care propunem preţ de referinţă de 89 lei/mc şi valorificarea cantităţii  de 658 mc. 

volum net de masă lemnoasă pe picior, în tăierea progresivă, prin licitaţie în plic 

închis organizată în cadrul Direcţiei Silvice Hunedoara la un preţ minim de pornire 

al licitaţiei de 88,93 lei/mc. pentru care propunem preţ de referinţă de 89 lei/mc 

Contravaloarea masei lemnoase rezultată în urma valorificării prin licitaţie 

publică se virează prin Ocolul Silvic Brad în contul de venituri provenite din vânzări 

la bugetul local al Municipiului Brad în conformitate cu Contractul de administrare 

nr. 1454/14.01.2016. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată. 

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

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

iniţiat, doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei pentru 

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

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

Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz 

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 

citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier Dorel Leaha Ştefan precizează că să fie atenţionate Şcolile 

din Municipiul Brad să se aprovizioneze cu lemn de foc din timp, să nu se mai 

ajungă la situaţia din anul precedent. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru” şi 1 consilier absent (Ancuţa Florentina Miheţ) 

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 103/2016  privind  trecerea unei 

cantităţi de  masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a 

Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia. 

 

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre  privind trecerea terenului  proprietatea  

Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor  proprietari ai 

locuinţei conform art. 36 alin.2  din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificări 

şi completări ulterioare  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  dă cuvântul domnului 

Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a 
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prezenta expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că terenul – proprietatea Statului 

Român, în suprafaţă de 250 mp., identificat topografic prin C.F. nr. 65540 (C.F. 

vechi  nr. 4777), nr. topografic 2549/1 a fost atribuit pe durata existenţei construcţiei, 

numiţilor Iga Margareta şi Ciuclan Aurel. 

 În baza Certificatului de moştenitor nr. 14/15.05.2015 se întăbulează dreptul 

de proprietate asupra construcţiilor, moştenitorilor Geană Elena şi Ciuclan Vicenţiu 

Augustin. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

19.190/27.06.2016, numiţii Geană Elena şi Ciuclan Vicenţiu Augustin solicită 

trecerea terenului  proprietatea  Statului Român din intravilanul localităţii în 

proprietatea lor în calitate de   proprietari ai locuinţei. 

Potrivit prevederilor art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 

modificări şi completări ulterioare, la propunerea Consiliului Local al Municipiului 

Brad, există posibilitatea împroprietăririi solicitantilor cu terenul identificat mai sus 

prin Ordin al Prefectului. 

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

dezbaterea   proiectului de hotărâre 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.                          

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul 

total al consilierilor locali în funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, şi 1 consilier absent (Ancuţa Florentina Miheţ)  

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2016 privind trecerea terenului  

proprietatea  Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea 

actualilor  proprietari ai locuinţei conform art. 36 alin.2  din Legea nr. 18/1991, 

republicată, cu modificări şi completări ulterioare. 
 

Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre pentru  modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 

27/2015  privind  actualizarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea 
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contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi 

numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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. 27/2012 s-a aprobat actualizarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea 

contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi 

numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi numirea comisiei de 

evaluare şi selecţionare a proiectelor. 

 Această comisie este formată  dintr-un preşedinte, 6 membri titulari şi 5 

membri supleanţi, dintre care 2 consilieri locali membri titulari şi 2 consilieri locali 

membri supleanţi,   

În data de 22.06.2016,  mandatul Consiliului Local al Municipiului Brad 

2012-2016 a încetat odată cu depunerea jurământului de către noii consilieri aleşi. 

Urmare încetării de drept a mandatului domnului Aurel Vasile Circo, 

Viceprimarul Municipiului Brad, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Brad nr. 81/2016 a fost ales Noul Viceprimar al Municipiului Brad, domnul Vasile 

Podaru. 

Urmare acestor modificări intervenite  în cadrul Primăriei Municipiului  Brad, 

propune modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 27/2015,  în sensul înlocuirii domnului 

Aurel Vasile Circo – Viceprimar al Municipiului Brad cu domnul Vasile Podaru, 

noul Viceprimar care a fost ales  prin H.C.L. nr. 81/2016, ca membru  al Comisiei de 

evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare 

nerambursabilă. 

Având în vedere încetarea de drept şi a mandatelor  reprezentanţilor 

Consiliului Local al Municipiului Brad în această comisie, lasă la latitudinea 

Consiliului Local al Municipiului Brad desemnarea a 2 consilieri locali, membri 

titulari şi 2 consilieri locali, membri supleanţi pentru a face parte din comisie. 

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

dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 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.                        

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită doamnelor şi 

domnilor consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a 2 consilieri locali, 

membri titulari şi 2 consilieri locali, membri supleanţi pentru a face parte din 

Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de 

finanţare nerambursabilă. 

Domnul consilier local, Florin Oprişa, propune ca unul dintre consilierii 

locali care va face parte în calitate de membru titular din Comisia de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare 
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nerambursabilă să fie domnul/doamna consilier local, Ionel Daniel Adam. 

Domnul consilier local Mihai Mureş,  propune ca unul dintre consilierii 

locali  care va face parte în calitate de membru titular din Comisia de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare 

nerambursabilă să fie domnul/doamna consilier local, Adrian Petruş. 

Domnul consilier local, Iosif Manea, propune ca unul dintre consilierii locali 

care va face parte în calitate de membru supleant din Comisia de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare 

nerambursabilă să fie domnul/doamna consilier local, Viorel Curtean. 

Doamna consilier local, Cornelia Golea, propune ca unul dintre consilierii 

locali  care va face parte în calitate de membru supleant din Comisia de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare 

nerambursabilă să fie domnul/doamna  consilier local, Vasile Bârea. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt 

alte propuneri. 

Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea 

art. I al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din 

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

completările ulterioare. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze 

pentru întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, 

Ionel Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela 

David, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal 

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

fost aleşi  cu 17  voturi „pentru” toţi cei patru consilieri locali propuşi (Ionel Daniel 

Adam, Adrian Petruş, Viorel Curtean şi Vasile Bârea) să facă parte în calitate de 

membri titulari şi membri supleanţi din Comisia de evaluare şi selecţionare a 

proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, iar 

ceilalţi membri ai comisiei fiind aleşi tot cu 17 voturi „pentru”." 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot 

proiectul de hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, şi 1 consilier absent (Ancuţa 
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Florentina Miheţ)  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2016  pentru  

modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 27/2015  privind  actualizarea Ghidului 

solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe 

baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare 

a proiectelor. 
 

Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local  nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului 

asistenţei medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la 

Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, 

modificată  prin H. C. L. nr. 37/2015 şi H.C.L. nr. 81/2015 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 art. 187 din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare: „(1) În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de 

administraţie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele 

probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului." 

Printre membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din 

reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt şi 2 reprezentanţi numiţi de 

consiliul local, din care unul trebuie să fie economist.  

În data de 22.06.2016,  mandatul Consiliului Local al Municipiului Brad 

2012-2016 a încetat odată cu depunerea jurământului de către noii consilieri aleşi. 

Urmare încetării de drept a mandatelor reprezentanţilor Consiliului Local al 

Municipiului Brad în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Brad, lasă la 

latitudinea Consiliului Local al Municipiului Brad desemnarea a doi membri titulari 

şi  doi membri supleanţi pentru a face parte din acest consiliu de administraţie. 

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

dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 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.                        

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a 2 consilieri locali, 

membri titulari şi 2 consilieri locali, membri supleanţi pentru a face parte din 

Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de 

finanţare nerambursabilă. 

Domnul consilier local Adrian Petruş,  propune ca unul dintre consilierii 

locali care va face parte în calitate de membru titular din Consiliul de administraţie 

al Spitalului Municipal Brad să fie domnul/doamna consilier local,  Ionel Circo. 

Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca să facă parte în calitate de 

membru titular din Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Brad să fie 
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domnul economist Faur Ioan, ca să îşi continue activitatea, are experienţă . 

Domnul consilier local, Viorel Curtean, propune ca unul dintre consilierii 

locali care va face parte în calitate de membru supleant din Consiliul de 

administraţie al Spitalului Municipal Brad să fie domnul/doamna consilier local,  

Iosif Manea. 

Domnul consilier local Mihai Mureş propune ca unul dintre consilierii locali  

care va face parte în calitate de membru supleant din Consiliul de administraţie al 

Spitalului Municipal Brad să fie domnul/doamna  consilier local, Florin Ioan Oprişa. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt 

alte propuneri. 

Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea 

art. I al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din 

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

completările ulterioare. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze 

pentru întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, 

Ionel Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela 

David, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal 

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

fost aleşi  cu 16  voturi „pentru” toţi cei patru consilieri locali propuşi (Ionel Circo, 

Faur Ioan, Iosif Manea şi Florin Ioan Oprişa) să facă parte în calitate de membri 

titulari şi membri supleanţi din Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal 

Brad." 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor 

locali prezenţi,  respectiv 9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot 

proiectul de hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru” şi 1 consilier absent (Ancuţa 

Florentina Miheţ)  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2016  pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 73/2010 privind aprobarea 

transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Brad, 

judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului 

Brad, judeţul Hunedoara, modificată  prin H. C. L. nr. 37/2015 şi H.C.L. nr. 

81/2015. 
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Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Brad nr. 173/2015  privind aprobarea componenţei Unităţii 

locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale, datorită 

schimbărilor intervenite  în cadrul Primăriei Municipiului  Brad – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 în data de 22 iunie 2016, 

mandatul domnului Aurel Vasile Circo, Viceprimarul Municipiului Brad a încetat de 

drept. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 81/2016 a fost ales 

noul Viceprimar al Municipiului Brad, domnul Vasile Podaru. 

Urmare acestor modificări intervenite  în cadrul Primăriei Municipiului  Brad, 

propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 173/2015,  în sensul înlocuirii 

domnului Aurel Vasile Circo – Viceprimar al Municipiului Brad a cărui mandat a 

încetat de drept la data de 22.06.2016, cu domnul Vasile Podaru care a fost ales 

Viceprimar prin H.C.L. nr. 81/2016, ca membru  al Unităţii locale de sprijin pentru 

combaterea bolilor transmisibile la animale. 

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

dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 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.                        

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită doamnelor şi 

domnilor consilieri locali să facă propuneri pentru înlocuirea fostului Viceprimar, 

domnul Aurel Vasile Circo ca membru al Unităţii locale de sprijin pentru combaterea 

bolilor transmisibile la animale.  

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, propune ca domnul Viceprimar 

Vasile Podaru să-l înlocuiască pe domnul Aurel Vasile Circo ca membru  al Unităţii 

locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor 

locali prezenţi,  respectiv 9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot 

proiectul de hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”  şi 1 consilier absent (Ancuţa 
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Florentina Miheţ)  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2016  pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 173/2015  privind aprobarea 

componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la 

animale, datorită schimbărilor intervenite  în cadrul Primăriei Municipiului  

Brad. 
 

Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Brad nr.78/2013 privind constituirea Consiliului Comunitar 

Consultativ al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 autorităţile administraţiei 

publice locale au obligaţia să garanteze şi să promoveze respectarea drepturilor 

copiilor din unităţile administrativ-teritoriale, asigurând prevenirea separării 

copilului de părinţii săi, precum şi protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau 

definitiv, de îngrijirea părinţilor săi. 

 Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica 

colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de 

soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. 

În acest scop a fost constituit prin H.C.L. nr. 50/2012 Consiliul Comunitar 

Consultativ al Municipiului Brad cuprinzând 9 membri dintre care: oameni de 

afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali şi  poliţişti.  

Rolul acestui Consiliu consultativ este atât de soluţionare a unor cazuri 

concrete, cât şi de a răspunde nevoilor globale ale colectivităţii brădene.  

În data de 22.06.2016 mandatul Consiliului Local al Municipiului Brad 2012-

2016 a încetat odată cu depunerea jurământului de către noii consilieri aleşi.  

Urmare încetării de drept, la data de 22.06.2016,  a mandatelor consilierilor 

locali din mandatul 2012-2016, se impune modificarea acestei Anexe în sensul 

înlocuirii celor trei membri cu trei noi consilieri  locali care să facă parte din acest 

Consiliu Consultativ. 

Totodată, a propus înlocuirea doamnei psiholog, Borlea Adriana  a cărui raport 

de serviciu este suspendat de drept, pe perioada concediului de maternitate (sarcină 

şi lăuzie) cu doamna psiholog Bulei Cristina. 

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

dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 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.                        

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită doamnelor şi 

domnilor consilieri locali să facă propuneri pentru pentru desemnarea a trei 

reprezentanţi ai Consiliului Local Brad care să facă parte din Consiliul Comunitar 
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Consultativ al Municipiului Brad.  

Domnul consilier local, Florin Ioan Oprişa, propune ca doamna consilier 

local  Cornelia Golea să facă parte din Consiliul Comunitar Consultativ al 

Municipiului Brad. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, propune ca doamna consilier 

local  Adina Beciu să facă parte din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului 

Brad. 

Doamna consilier local, Adina Beciu, propune ca domnul consilier local  

Ionel Circo să facă parte din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt 

alte propuneri. 

Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea 

art. I al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din 

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

completările ulterioare. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze 

pentru întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, 

Ionel Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela 

David, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal 

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

fost aleşi  cu 16  voturi „pentru” toţi cei trei consilieri locali propuşi ( Cornelia 

Golea, Adina Beciu şi Ionel Circo) să facă parte din Consiliul Comunitar 

Consultativ al Municipiului Brad, iar ceilalţi membri ai comisiei fiind aleşi tot cu 16 

voturi „pentru”. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor 

locali prezenţi,  respectiv 9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru” şi 1 consilier absent (Ancuţa Florentina Miheţ)  

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2016 pentru  modificarea 

Hotărârii Consiliului Local Brad nr.78/2013 privind constituirea Consiliului 

Comunitar Consultativ al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  dă cuvântul domnului 

Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre  suplimentar 

precum şi pentru a prezenta expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  
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 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că  prin contractul de Finanţare nr. 

912/03.04.2014 încheiat între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi 

Consiliul Judeţean Hunedoara prin care se implementează sistemul judeţean de 

management integrat al deşeurilor (S.M.I.D. Hunedoara) nu ai fost luate în 

considerare decât deşeurile menajere, asimilabile voluminoase şi periculoase este 

necesară stabilirea de soluţii pentru gestionarea altor  categorii de deşeuri municipale 

(deşeurile din activităţi de construcţii şi desfiinţări, deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice, anvelope uzate, uleiuri uzate, vehicule scoase din uz, etc..). 

 În şedinţa A.G.A. A.D.I. Hunedoara din data de 23.03.2016 a fost aprobată 

realizarea unei documentaţii tehnico-economice pentru soluţionarea acestei 

probleme. 

 Prin adresa nr. 735/12.07.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub 

nr. 20.978/14.07.2016,  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat 

de Gestionare al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara” transmite spre aprobare proiectul 

tehnic şi  indicatorii tehnico-economici ai Sistemului  de management integrat al 

deşeurilor  din activităţi de construcţii şi demolări generate de populaţia judeţului 

Hunedoara”. 

 Pentru eficientizarea activităţii şi realizarea unor economii globale, 

concretizate prin costuri operaţionale reduse şi pe cale de consecinţă tarife cât mai 

suportabile pentru beneficiari este necesară o abordare regională a managementului 

acestui flux de deşeuri printr-un studiu de fezabilitate. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 60/29.05.2009 s-a aprobat asocierea 

Municipiului Brad cu Judeţul Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ – 

teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara” 

iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/27.08.2013 s-a aprobat Documentul de 

Poziţie  (DP) privind modul de implementare a Proiectului ,,Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”. 

A.D.I ”Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara” 

implementează proiectul, în vederea atingerii ţintelor conform cu Directiva 

2008/98/CE privind deşeurile (noua directivă a deşeurilor) transpusă în legislaţia 

naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

Scopul proiectului este de a reduce cantitatea deşeurilor rezultate din 

activităţile de construcţii şi demolări, de creştere a gradului de valorificare şi 

reciclare a cestora. 

Obiectivele şi ţintele regionale trebuie să reflecte respectarea ierarhiei 

deşeurilor, acordând o importanţă deosebită prevenirii deşeurilor şi promovării 

reutilizării, reciclării şi valorificării, astfel încât să fie redus impactul negativ asupra 

mediului. De asemenea, obiectivele trebuie să fie armonizate cu strategia şi planul 

naţional de gestionare a deşeurilor. 

Obiectivul general în ceea ce priveşte deşeurile din construcţii şi demolări este 

gestionarea corespunzătoare a acestora în scopul reducerii lor, respectând principiile 

strategice şi minimizarea impactului asupra mediului şi sănătăţii umane. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.  
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Punctul nr. 13.  Informarea nr.21.097/15.06.2016 privind cauzele aflate pe 

rolul instanţelor de judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este 

parte. 
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această informare. 
 

Punctul nr.14.  Informarea nr. 21.096/15.06.2016 privind proiecte finanţate 

prin fonduri structurale derulate şi în curs de derulare din Municipiul Brad. 
 

Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această informare. 
 

Punctul nr. 15.  Analizarea unor cereri şi adrese: 

 

- Adresa nr. 20.158/06.07.2016  a MAKFOLK&TALIJA Art. Co. Team, 

NEW WAY TRAVEL AGENCY, MUNICIPALITY OF Thasos, Greece prin care 

se face cunoscut organizarea Festivalului Internaţional de dans popular „Esmerald 

Island” în perioada 18 – 23 septembrie 2016, festival la care pot participa grupuri de 

dans folcloric, dans modern, grupuri vocale, instrumentale şi artişti, taxa de 

participare fiind de  150 euro pe persoană. 

Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act de adresă, iar domnul Primar  

Florin Cazacu, face precizarea că dacă domnii consilieri sunt de acord ca Ansamblul 

Doina Crişului, să efectueze această deplasare, este nevoie de o rectificare a 

bugetului local pentru a fii prevăzută jumătate din cheltuiala cu deplasarea 

Ansamblului. 

  Doamna consilier local Cornelia Golea, apreciază că ar fi bine să îi ajutăm să 

se deplaseze întrucât este singura lor recompensă pentru activitatea pe care o 

desfăşoară. În urma discuţiilor, Consiliul Local al Municipiului Brad a dat un aviz de 

principiu cu 16 voturi „pentru” şi 1 consilier absent (Ancuţa Florentina Miheţ) . 

  

 - Adresa nr. 20506/11.07.2016  a L.M. SERVICE CO S.R.L. Timişoara 

prin care se solicită amplasarea unei fântâni publice de apă, Căsuţa cu Apă 

Aquastrop, la locaţia Parc Oraş Nou Brad. 

 La cererea formulată, i s-a comunicat solicitantului că s-a luat act de intenţia 

de amplasare a unei fântâni în zona Parcului Libertăţii din municipiul Brad, dar 

pentru închirierea unei suprafeţe de 2 mp. în locaţia amintită este necesară adoptarea 

unei hotărâri a Consiliului Local Brad care să prevadă durata închirierii şi suma 

aferentă terenului închiriat. 

 Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act de adresă şi sunt de acord 

pentru continuarea demersurilor în vederea iniţierii unui proiect de hotărâre pentru 

închirierea unei suprafeţe de  teren în vederea  amplasării  unei fântâni publice de 

apă plată şi sifon în Parcul de pe strada Libertăţii din municipiul Brad. În urma 

discuţiilor, Consiliul Local al Municipiului Brad a dat un aviz de principiu cu 16 

voturi „pentru” şi 1 consilier absent (Ancuţa Florentina Miheţ). 
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 Punctul 15.   Diverse. 
 

    Domnul Primar, Florin Cazacu îşi prezintă cererea de concediu de odihnă 

pe perioada 22.07.2016 – 29.07.2016, menţionând că atribuţiile de serviciu vor fi 

preluate conform legii de către domnul Viceprimar Vasile Podaru. 

  Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 

declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad 

din data de 21 iulie    2016. 

 

 
 

Brad, 21.07.2016 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

  MIHAELA DAVID  


