ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 21 decembrie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 21 decembrie 2017 s-a făcut în data de 15 decembrie 2017 prin Dispoziţia nr.
921/15.12.2017 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 15 decembrie 2017, conform
tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi toţi 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 Carmen - Irina
Bora, Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A., domnul Ioan Cobori – Manager al Spitalului Municipal Brad, domnul
Lungu – Director Economic al Spitalului Municipal Brad şi domnul Ştefan Lucian Miron
– Director Medical 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 Brad din 27 noiembrie 2017 care a fost aprobat cu 17
voturi "pentru”; procesul verbal al şedinţei de îndată din 14 decembrie 2017 care a fost
aprobat cu 17 voturi "pentru” precum și procesul verbal al şedinţei de îndată din 20
decembrie 2017 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:
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„(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, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Înainte de a începe lucrările ședinței, domnul consilier local, Dorin Sorin David,
solicită aprobarea luării de cuvânt. Acesta precizează că perioada 16 - 22 decembrie
reprezintă pentru români eliberarea de sub comunism și dictatură. Susține că în prezent se
întâmplă aceleași lucruri pentru care acum 28 de ani mureau oameni. Legat de aceste
afirmații, își exprimă în continuare nemulțumirea pentru faptul că, deși, împreună cu
colegul consilier local de la PER, (partidul de pe a căror liste au fost aleși să facă parte din
Consiliul local) au solicitat, chiar și în scris, nu au primit materialele de ședință în format
hârtie. Mai menționează că, ședința ordinară din luna noiembrie 2017 a fost convocată cu
încălcarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Ba mai mult, a menționat că s-a solicitat a se
transmite live ședințele de consiliu local și nu s-a făcut nici acest lucru. Pentru aceste
motive cei doi domni consilieri locali de la PER s-au abținut de la toate proiectele de
hotărâri la ședințele din comisii și, în semn de protest vor părăsi lucrările ședinței. Astfel
domnii consilieri locali, Dorin Sorin David și Petru-Voicu Huieț, au părăsit lucrările
ședinței.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că în urmă cu 28 de ani au murit mii de
tineri, motiv pentru care propune păstrarea unui moment de reculegere.
În continuare, precizează că pentru o clipă a avut plăcutul sentiment că domnul
consilier local, Dorin Sorin David, așa cum și-a început discursul, va propune păstrarea
unui moment de reculegere în memoria a cei 28 de ani de sistem democratic. În continuare
menționează că atitudinea domnului consilier local, Dorin Sorin David, este nediscutabilă.
Menționează că procedura de convocare și cea de depunere a materialelor de ședință au
fost făcute cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, îi întreabă pe domnii consilieri locali
dacă doresc să se discute la această ședință subiectul referitor la solicitarea comunicării
materialelor de ședință în format scris. Domnii consilieri locali sunt în unanimitate de
acord să se discute această problemă.
În acest context, domnul consilier local, Ioan Hărăguș, propune să se facă câte un
top de materiale pentru fiecare formațiune politică.
Domnul consilier local Dorel Leaha - Ștefan, susține că nu mai sunt formațiuni
politice, ci comisii și respectiv, reprezentanți ai cetățenilor, astfel că nu se justifică
propunerea formulată.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, precizează că la ședințele de comisii au avut o
poziție clară și dumnealui nu i se pare normal ca la ședințele de comisii să fie abțineri, să
vii și să spui de la început că te abții; trebuie să-ți exprimi un punct de vedere fiind alesul
cetățenilor. Mai mult, își exprimă nemulțumirea față de absența repetată a unor consilieri
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locali de la ședințele de îndată solicitând în acest sens modificarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului Local Brad în scopul posibilității diminuării
indemnizației consilierilor care absentează de la ședințele de îndată. Ei doar se bat cu
pumnul în piept că sunt aleși de cetățeni dar nu participă la nici o ședință de îndată;
consideră că aceasta este de fapt rea voință din partea acestora. Și la ședințele de îndată
sau extraordinare sunt supuse spre aprobare proiecte care privesc interesul cetățenilor, nu
doar la cele ordinare care sunt pe bani. Toate ședințele sunt făcute în interesul comunitărții.
În ceea ce privește comunicarea materialelor de ședință, menționează că acestea se
difuzează prin intermediul e-mail-ului și sunt depuse în sala de studiu a Consiliului local.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ștefan, se întreabă ce ar însemna
multiplicarea documentațiilor tehnico economice care sunt de sute de pagini, ce volum de
hârtie s-ar folosi.
Domnul Prima, Florin Cazacu, menționează că a analizat cum procedează celelalte
primării din Județul Hunedoara prezentând pe scurt procedura de difuzare a materialelor
pentru fiecare primărie.
În acest context, precizează că la întocmirea Listei de investiții de anul viitor se va
analiza posibilitatea achiziționării de tablete pentru fiecare consilier local. Astfel, pentru a
nu mai fi discuții, vor fi comunicate parte din materialele de ședință tuturor consilierilor
locali în format electronic.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că această zi ar trebui să fie și o
zi de bucurie și una de reculegere; trebuie să fie o zi de concordie. Menționează că
dumnealui a văzut și cum se procedează la nivelul Consiliului Județean, ponderea
materialelor aflându-se la președintele de comisie. Precizează că nu este avocatul nici a
domnului consilier local, Dorin Sorin David, și nici a domnului consilier local, Petru Voicu Huieț, dar există o problemă de înțelegere a celor doi, de atitudine. Se pare că au
fost primiți de către ceilalți consilieri locali cu reticență. Crede că există și o anumită
frustrare din partea lor. Consideră că numai cu discuții și cu înțelegere se poate ajunge la
un consens cu aceștia.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că dumnealui este adeptul concordiei
iar această Consiliu local a funcționat după această procedură de 28 de ani.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că dumnealui s-a referit la un
anumit ton/atitudine care va trebui adoptată când se va discuta cu cei doi consilieri locali.
Concluzia acestor discuții a fost aceea că, până la aprobarea bugetului și
identificarea posibilităților legale de achiziționare a unor tablete, se va urma în continuare
aceeași procedură de transmitere a proiectelor de hotărâri către comisiile de specialitate în
vederea acordării avizelor de legalitate, respectiv se va pune la dispoziția comisiilor de
specialitate, în Sala consilierilor din Primăria Municipiului Brad, un set cu proiectele de
hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței de consiliu, precum și toate documentele
aferente. Aceste materiale pot fi studiate oricând (în intervalul de timp de la depunere și
până la ședința de consiliu), de către oricare dintre consilierii locali, nu doar la ședința de
comisie.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru
al Asociaţiei Municipiilor din România - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al
Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice
locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil – teren
în suprafață de 386,00 mp. situat în Municipiul Brad, str. Avram Iancu, nr. 54, jud.
Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil – teren
în suprafață de 281,00 mp. situat în Municipiul Brad, str. Avram Iancu, nr. 54, jud.
Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în
suprafață de 36 mp. situat în Municipiului Brad, strada Cuza - Vodă, nr. 6, județul
Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 2 din imobilul ,,Bloc 105
garsoniere” situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului),
judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 12 din blocul ANL 2010,
scara B, etaj II, de pe strada Dacilor din municipiul Brad, judeţul Hunedoara – inițiat de
Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să
primească în anul 2018 o locuinţă socială - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a
persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social pentru anul 2018 din Municipiul
Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă - iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
11. Analizarea și discutarea adresei nr. 32.21/12.12.2017 a domnului Bufnilă
Sergiu - Alin.
12. Informarea nr. 32591/15.12.2017 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
13. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele puncte:
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în avans a subvenției
pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației pentru lunile
noiembrie și decembrie 2017 - inițiat de Primarul municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 84/2016 privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad inițiat de Primarul municipiului Brad.
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Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu 1 ianuarie
2018, 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 - inițiat de Primarul
municipiului Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune aprobării suplimentarea propusă care se
aprobă cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin David și PetruVoicu Huieț).
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin
Sorin David și Petru-Voicu Huieț).
După aprobarea ordinii de zi în ansamblul său, consilierii locali au luat o pauză şi au
studiat în comisii proiectele de hotărâri suplimentare.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației
anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 anul 1996 prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 55/1996 s-a aprobat afilierea Municipiului
Brad la Federaţia Municipiilor din România.
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 29658/14.11.2017,
Asociaţia Municipiilor din România ne informează că începând cu data de 1 ianuarie
2018, prin Hotărârea Adunării Generale a AMR nr. 219/06.11.2017, cotizaţia de membru
al asociației a fost stabilită la 0,5 lei/locuitor.
Aceasta se calculează după formula 0,5 lei/ locuitor/an x numărul de locuitori
raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui
pentru care se datorează cotizația și se achită din bugetul local.
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, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
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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, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 funcţie,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin David și
Petru-Voicu Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2017 privind
aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din
România.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi
serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 3292/30.03.2017,
Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara, ne-a comunicat numărul maxim de 164 de
posturi pentru Municipiul Brad, determinat potrivit prevederilor Ordinului nr. 2422/2017
(emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene)
privind aplicarea prevederilor art. III alin. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
În prezent, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului
Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Brad, conțin 132 de posturi aprobate prin H.C.L. nr. 106/2017.
Pe lângă cele 132 de posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art. III
alin. 2 din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
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modificările şi completările ulterioare, mai există, finanţate din bugetele locale 113 posturi
la „Asigurări şi asistenţă socială” – capitol bugetar 68.02 şi 186,33 posturi la „Învăţământ”
- capitol bugetar 65.02, respectiv la „Sănătate” - capitol bugetar 66.02.
Faţă de cele de mai sus și pentru o bună funcţionare a Primăriei Municipiului Brad şi
a Consiliului Local al Municipiului Brad, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul
de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al
Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad vor suferi anumite modificări de structură şi
organizare, astfel:
- Se va înființa un post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional superior în cadrul Compartimentului Protecția Muncii, Protecția
Mediului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, post ce va ocupa
poziția 30 în statul de funcții ;
- Se va înființa un post de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional asistent în cadrul Compartimentului Urmărire Arierate – Serviciul
Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, post ce va ocupa poziția 43 în statul de funcții.
Precizează că, în urma modificărilor expuse mai sus, Organigrama şi Statul de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al
Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice
locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad vor cuprinde un număr de
134 de posturi, încadrându-ne în prevederile Ordinului nr. 2422/2017 (emis de Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene) privind aplicarea
prevederilor art. III alin. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare (fără a se modifica numărul maxim de posturi de
164).
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, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 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, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
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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 8 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin David și
Petru-Voicu Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 158/2017 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al
Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui
imobil – teren în suprafață de 386,00 mp. situat în Municipiul Brad, str. Avram Iancu,
nr. 54, jud. Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 ședința ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Brad din data de 26.10.2017 a fost analizată o cerere de cumpărare a unui
imobil teren, situat în Municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 54, județul Hunedoara, în
zona industrială a fostului depozit de combustibil, în vecinătatea proprietății SC
ALBALUX COM SRL Brad, ( parcarea privată de la Pensiunea ANA-MARIA) conform
Planului de situație anexat.
Terenul în suprafață de 386,00 mp. este proprietatea privată a Municipiului Brad,
și se identifică cadastral prin CF nr. 66957 Brad, număr cadastral 66957, având categoria
de folosință „arabil”. Această parcelă de teren nu are front deschis la DN 76 (E79).
Întrucât Consiliul Local al Municipiului Brad a adat aviz favorabil cererii, a fost
demarată procedura pentru vânzarea imobilului - teren, respectiv: parcelare teren,
comandarea unor rapoarte de evaluare pentru stabilirea prețului de vânzare și întocmirea
documentației în vederea organizării unei licitații publice deschise.
Modalitatea vânzării este reglementată de art.123 alin. 1 și 2 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 41,41 lei/mp., preț stabilit conform Raportului
de evaluare nr. 94/08.11.2017, întocmit de către SC DOREVAL S.R.L. DEVA prin
evaluator autorizat VARGA DOREL.
În vederea derulării și desfășurării procedurii de organizare a licitaţiei propun
constituirea unei comisii pentru evaluarea ofertelor, a unei comisii pentru soluționarea
contestațiilor, precum și împuternicirea Primarului Municipiului Brad să semneze
contractul de vânzare-cumpărare.
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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, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local al Municipiului Brad pentru a face parte din comisia de licitaţie și un reprezentant
pentru a face parte din comisia de soluționare a contestațiilor.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, propune să facă parte din comisia de evaluare
a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitaţiei, domnul consilier local, Vasile
Poenaru, iar doamna consilier local, Cornelia Golea, propune ca din comisia de soluționare
a contestațiilor să facă parte domnul consilier local, Ionel Circo.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, întreabă dacă mai sunt alte propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, doamna Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 5 și
art. 6 ale 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, Ioan Hărăguș, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan
Hărăguș, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar, Carmen –Irina
Bora, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu 15 voturi
„pentru”, domnul consilier local, Vasile Poenaru, a fost să facă parte, din comisia de
evaluare a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitaţiei și tot cu 15 voturi
„pentru”, domnul consilier local, Ionel Circo, a fost ales să facă parte din comisia de
soluționare a contestațiilor.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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.
9

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, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin David și Petru-Voicu
Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 159/2017 privind vânzarea prin
licitație publică a unui imobil – teren în suprafață de 386,00 mp. situat în Municipiul
Brad, str. Avram Iancu, nr. 54, jud. Hunedoara.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui
imobil – teren în suprafață de 281,00 mp. situat în Municipiul Brad, str. Avram Iancu,
nr. 54, jud. Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 ședința ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Brad din data de 26.10.2017 a fost analizată o cerere de cumpărare a unui
imobil teren, situat în Municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 54, județul Hunedoara, în
zona industrială a fostului depozit de combustibili în imediata vecinătate a proprietății SC
ALBALUX COM SRL Brad, (parcarea privată de la Pensiunea ANA-MARIA), conform
Planului de situație anexat.
Terenul în suprafață de 281,00 mp. este proprietatea privată a Municipiului Brad,
și se identifică cadastral prin CF nr. 66956 Brad, număr cadastral 66956, având categoria
de folosință „arabil”.
Întrucât Consiliul Local al Municipiului Brad a adat aviz favorabil cererii, a fost
demarată procedura pentru vânzarea imobilului - teren, respectiv: parcelare teren,
comandarea unor rapoarte de evaluare pentru stabilirea prețului de vânzare și întocmirea
documentației în vederea organizării unei licitații publice deschise.
Modalitatea vânzării este reglementată de art.123 alin. 1 și 2 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 41,41 lei/mp., preț stabilit conform Raportului
de evaluare nr. 94/08.11.2017, întocmit de către SC DOREVAL S.R.L. DEVA prin
evaluator autorizat VARGA DOREL.
În vederea derulării și desfășurării procedurii de organizare a licitaţiei propun
constituirea unei comisii pentru evaluarea ofertelor, a unei comisii pentru soluționarea
contestațiilor, precum și împuternicirea Primarului Municipiului Brad să semneze
contractul de vânzare-cumpărare.
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,
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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, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local al Municipiului Brad pentru a face parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru
organizarea și desfășurarea licitaţiei și un reprezentant pentru a face parte din comisia de
soluționare a contestațiilor.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, propune să facă parte din comisia de evaluare
a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitaţiei, domnul consilier local, Vasile
Poenaru, iar doamna consilier local, Cornelia Golea, propune ca din comisia de soluționare
a contestațiilor să facă parte domnul consilier local, Ionel Circo.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, întreabă dacă mai sunt alte propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, doamna Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 5 și
6 ale 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, Ioan Hărăguș, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan
Hărăguș, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar, Carmen –Irina
Bora, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu 15 voturi
„pentru”, domnul consilier local, Vasile Poenaru, a fost să facă parte, din comisia de
evaluare a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitaţiei”și tot cu 15 voturi
„pentru”, domnul consilier local, Ionel Circo, a fost ales să facă parte din comisia de
soluționare a contestațiilor.”
Domnul președinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin David și Petru-Voicu
Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 160/2017 privind vânzarea prin
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licitație publică a unui imobil – teren în suprafață de 281,00 mp. situat în Municipiul
Brad, str. Avram Iancu, nr. 54, jud. Hunedoara.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui
spaţiu în suprafață de 36 mp. situat în Municipiului Brad, strada Cuza - Vodă, nr. 6,
județul Hunedoara .
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, întrucât există solicitări în scopul
amenajării unui depozit pentru materiale de curățenie, am inițiat prezentul proiect de
hotărâre prin care am propus închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafață
de 36 mp. situat în Municipiului Brad, strada Cuza - Vodă, nr. 6, județul Hunedoara cu un
preţ de pornire al licitaţiei de 5,60 lei/mp./lună, conform prevederilor Anexei nr. 2, poziţia
11 la H.C.L. nr. 157/2016 privind aprobarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi
privat al Municipiului Brad, pentru anul 2017, precum şi aprobarea Caietului de sarcini şi
a componenţei comisiei de licitaţie precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
Acest spațiu în suprafață de 36.00 mp. situat în curtea imobilului „foste băi
populare” din Municipiul Brad, strada Cuza - Vodă, nr. 6, județul Hunedoara, este
proprietatea privată a Municipiului Brad, este parte din spațiul de 100 mp. care a făcut
obiectul închirierii către fostul chiriaș, are destinația de magazie/depozit de materiale, și
este liber de sarcini, fiind disponibil din anul 2015 în urma predării acestuia de către fostul
chiriaș, S.C. ARICONS HOLDING S.R.L.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local al Municipiului Brad pentru a face parte din comisia de licitaţie și un reprezentant
pentru a face parte din comisia de soluționare a contestațiilor.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, propune să facă parte din comisia de licitaţie
domnul consilier local, Vasile Poenaru, iar doamna consilier local, Cornelia Golea,
propune ca din comisia de soluționare a contestațiilor să facă parte domnul consilier local,
Ionel Circo.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, întreabă dacă mai sunt alte propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4 și
5 ale 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, Ioan Hărăguș, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan
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Hărăguș, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar, Carmen –Irina
Bora, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu 15 voturi
„pentru”, domnul consilier local, Vasile Poenaru, a fost să facă parte, din comisia de
licitaţie și tot cu 15 voturi „pentru”, domnul consilier local, Ionel Circo, a fost ales să
facă parte din comisia de soluționare a contestațiilor.”
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, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin David și Petru-Voicu
Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 161/2017 privind închirierea prin
licitaţie publică a unui spaţiu în suprafață de 36 mp., situat în Municipiului Brad,
strada Cuza - Vodă, nr. 6, județul Hunedoara.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 2 din
imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu
(fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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.
75/2016, garsoniera nr. 2 din imobilul „Bloc 105 garsoniere” situat în municipiul Brad,
strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), județul Hunedoara a fost repartizată
domnului Lup Simion. În acest sens a fost încheiat Contractul de închiriere nr.
17945/07.06.2016.
Întrucât în urma decesului chiriașului survenit în data de 14.11.2017, conform
Certificatului de deces seria D10, nr. 099323 eliberat de către Consiliul Local al
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Municipiului Brad la data de 14.11.2017, garsoniera a devenit vacantă, am inițiat prezentul
proiect de hotărâre prin care am propus repartizarea acesteia.
Precizez că fostul chiriaș, domnul Lup Simion, s-a gospodărit singur și a fost un bun
platnic, având chiria, taxele comune și plata utilităților achitate la zi.
Garsoniera nr. 2 este compusă dintr-o cameră, baie şi hol, cu suprafaţa totală de 11
mp.
Întrucât există multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea
unei locuinţe, las la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Brad să facă
propuneri în acest sens.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, dă cuvântul doamnei consilier local,
Ancuţa Florentina Miheţ, preşedintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 5 dosare ale
persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a
îndreptat atenţia.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că în cadrul
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement au fost analizate 4 dosare şi anume:
- Buga Maria Lăcrămioara– a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului
Brad sub nr. 23484/19.08.2015;
- este tolerată în spațiu în locuința părinților, trăiește în uniune consensuală cu Lăcătuș
Valer Sorin, are 1 copil de 13 ani. În prezent locuiește împreună cu părinții, fiul și o
nepoată în locuința părinților care are 2 camere. Solicitanta invocă faptul că ambii părinți
sunt bolnavi, (sens în care depune acte medicale) și au nevoie de liniște. Își desfășoară
activitatea la SC ADIGE MANUFACTURING SRL. Solicită atribuirea unei locuinţă
întrucât nu are unde locui.
- Lupu Măriaora – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 26139/05.10.2017;
- are domiciliul stabil în Municipiul Brad, str. Aleea Primăverii, bl. AB14, SC.3, ap. 14,
unde a locuit cu chirie în apartament din fondul locativ de stat împreună cu familia până în
anul 2006, an în care a fost evacuată datorită neachitării taxelor comune și a chiriei
datorate către SC ACVACALOR S.A. După evacuare doamna Lupu Mărioara a locuit cu
chirie într-un apartament pe str. 9Mai pentru o perioadă de 5 ani împreună cu o parte din
familie, două fete și o nepoată. Apartamentul a fost vândut și a fost nevoită să caute altă
chirie. Pentru o perioadă de 3 ani a locuit pe str. Ion Bocăescu în chirie la Zbârcea Florica.
După această perioadă a fost din nou nevoită să caute altă chirie casa fiind vândută de
către proprietari. În ultimii 3 ani a locuit tot cu chirie la diverse adrese dar pentru perioade
scurte.
În prezent, solicitanta declară că este tolerată în spațiu împreună cu nepoata sa
Almășan Nicoleta, elevă în clasa a XI a în Brad, str. 1 Iunie, bl. 1B, ap.14 unde proprietar
este Mărginean Luminița. Este pensionară și are o pensie de 802,00 lei.
- Iezan Roman – a depus dea lungul anilor mai multe cereri la Primăria
Municipiului Brad;
- până în anul 2002 a locuit pe Aleea Primăverii, Bl. AB15, sc. A, ap.9 locuință din fondul
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locativ de stat. După această dată a locuit cu chirie la diferite adrese. La ultima adresă
unde locuiește în prezent, la etaj IV, acoperișul este foarte deteriorat ceea ce duce la
infiltrarea apei în locuință. Locuința este debranșată de la agentul termic. Are 79 ani,
suferă de hipertensiune. Are o pensie de 1571lei.
- Haida Florin – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
7420/01.03.2017;
- are domiciliul în Municipiul Brad, str. General Vasile Milea, bl. A20, ap.11 în apartament
cu 2 camere, proprietatea părinților unde locuiesc 6 persoane. Solicitantul nu este căsătorit
și nu are loc de muncă. În data de 21.09.2017 ne-a comunicat că merge la Arad pentru ași
căuta un loc de muncă dar, în data de 17.10.2017, mama sa, ne-a informat că este plecat în
Anglia pentru ași căuta de lucru.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că la analizarea
dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor,
vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie
trecute două persoane și anume: Buga Maria Lăcrămioara și Lupu Maria, iar consilierii
locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre ele.
Nemaifiind alte propuneri, doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu
prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan
Hărăguş, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar, Carmen – Irina
Bora, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, doamna Buga Maria
Lăcrămioara a obţinut un număr de 13 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”și 1 vot nul, iar
doamna Lupu Marioara a obţinut 1 vot „pentru” , 13 voturi „împotrivă” și 1 vot nul,
astfel că garsoniera nr. 2 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în municipiul Brad,
strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara va fi repartizată
doamnei Buga Maria Lăcrămioara.”
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, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
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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 total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin David și Petru-Voicu
Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 162 privind repartizarea garsonierei
nr. 2 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în municipiul Brad, strada Adrian
Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 12 din blocul
ANL 2010, scara B, etaj II, de pe strada Dacilor din municipiul Brad, judeţul
Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 28152/27.10.2017 domnul Iacob Sergiu Nicolae ne-a comunicat
intenția de predare a locuinţei nr. 12 deţinută cu chirie în blocul ANL 2010, scara B, etaj II
de pe strada Dacilor din municipiul Brad, judeţul Hunedoara întrucât și-a achiziționat o
locuință proprietate personală.
Precizez că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2017 s-a aprobat, prin H.C.L. nr.
22/2017, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2017.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 22/2017, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
32516/14.12.2017 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei
Csizar Marinela - Andreea, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
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, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat 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.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin David și Petru-Voicu
Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2017 privind repartizarea
locuinței din fondul locativ de stat, situată în municipiul Brad, Fdt. 9 Mai, bloc 3, scara
I, etaj 1, ap. 5, județul Hunedoara.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii
îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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. 21 alin. 2 din
Anexa la H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată „Comisiile constituite
conform alin (1) vor analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru
locuinţele sociale şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzând
solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de
prioritate stabilită. După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor”.
Astfel, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de către solicitanţii de locuinţe
sociale s-a întrunit în ședință, analizând toate cererile depuse de către persoanele care au
solicitat atribuirea unei locuinţe sociale până în luna octombrie 2017 și, conform
Procesului verbal nr. 27.888/25.10.2017 încheiat cu această ocazie, s-a întocmit lista de
priorităţi în soluţionarea acestor cereri.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 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, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
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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 8
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin David și Petru-Voicu
Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2017 privind aprobarea Listei cu
solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare
a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social pentru anul 2018 din
Municipiul Brad .
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 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.
La nivelul administraţiei publice locale din Municipiul Brad, Serviciul Public Local
de Asistenţă Socială are atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi reprezintă factorul activ
în procesul de asistare a tuturor persoanelor aflate în dificultate.
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.
Potrivit art. 51 din H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2006 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
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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.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat 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, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 prezenţi, respectiv 8 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin David și PetruVoicu Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 165/2017 privind aprobarea
Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social
pentru anul 2018 din Municipiul Brad.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă .
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 văzând prevederile Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad şi având în vedere că domnul
consilier local, Ioan Hărăguș, care a fost ales în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru
perioada octombrie 2017- decembrie 2017 își va epuiza mandatul de președinte de ședință,
se impune adoptarea unui proiect de hotărâre privind alegerea unui nou preşedinte de
şedinţă pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna ianuarie 2018.
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, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
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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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, propune ca pentru următoarele trei
luni, potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului
Local Brad, aprobat prin H.C.L. nr. 137/2015, să conducă şedinţele de consiliu doamna
consilier local, Cornelia Golea.
Consilierii locali sunt de acord ca doamna Cornelia Golea să conducă şedinţele de
consiliu pentru următoarele trei luni.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 majorității consilierilor locali prezenți, respectiv 8 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin David și Petru-Voicu
Huieț)se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 166/2017 privind alegerea
preşedintelui de şedinţă.
Suplimentar nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în avans a
subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației
pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în
sistem centralizat a populației.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 situaţia în care autorităţile
administraţiei publice locale aprobă preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei
mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice
livrate populaţiei, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenţei
dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate
populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.
Potrivit art.5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru
funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceste sume se pot acorda în avans
de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, furnizorilor de energie
termică pentru populaţie, în vederea finanţării constituirii de către producători a stocurilor
de cărbune, păcură şi de combustibil lichid uşor pentru sezonul rece, inclusiv pentru
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cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri.
Astfel, în vederea constituirii stocului de combustibil, este necesară plata în avans
către SC TERMICA BRAD SA a sumei de 5.300.000 lei (inclusiv TVA) pentru asigurarea
continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a
populației.
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 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 .
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 majorității consilierilor locali în funcţie,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin David și Petru-Voicu
Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2017 privind aprobarea plății în
avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată
populației pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie
termică în sistem centralizat a populației.
Suplimentar nr. 2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 84/2016 privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 Legea nr. 141/2015 reglementează
condiţiile privind aprobarea, arborarea şi folosirea de către unităţile administrativteritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local, fiecare unitate administrativ-teritorială
putând supune aprobării Guvernului steagul propriu şi unic pe baza hotărârii autorităţii
deliberative.
Forma şi dimensiunile steagului unităţii administrativ-teritoriale sunt cele stabilite,
în condiţiile legii, pentru drapelul României iar aprobarea modelului steagurilor unităţilor
administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului.
În acest sens a fost aprobată Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2016 privind
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aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad.
Aceasta, împreună cu întreaga documentație necesară, a fost transmisă Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea obținerii avizului consultativ și,
ulterior, elaborării proiectului de hotărâre și supunerii lui spre aprobare Guvernului
României.
Prin adresa M.D.R.A.P.F.E. – Direcția Comunicare, Serviciul Dialog Social și
Relația cu Structurile Asociative, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
32127/11.12.2017, s-a solicitat completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2016
privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad cu „ Anexa nr. 2”.
Această anexă trebuie să conțină descrierea și semnificațiile elementelor însumate
ale modelului steagului municipiului Brad, județul Hunedoara.
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, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 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, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 majorității consilierilor locali prezenți, respectiv 8
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin David și Petru-Voicu
Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2017 pentru completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2016 privind aprobarea proiectului modelului de
steag al Municipiului Brad.
Suplimentar nr. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu 1 ianuarie
2018, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
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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 .
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, 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.
98/2017 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 01.07.2017.
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, 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, ale H.G. nr. 846/2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut
pe țară garantat în plată, precum și prevederile O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și
completarea unor acte normative, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2018, 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 și supun 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
23

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 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, Ioan Hărăguș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, 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 funcţie,
respectiv 9 consilieri locali. Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, supune la vot
proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Dorin Sorin
David și Petru-Voicu Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2017 privind
stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază pentru funcționarii publici
aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad 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.
Punctul nr. 11. Analizarea și discutarea adresei nr. 32.21/12.12.2017 a
domnului Bufnilă Sergiu – Alin prin care se solicită a se lua în considerare posibilitatea
de acordare a titlului de cetățean de onoare al Municipiului Brad domnului Avram Sorin –
fondator al Empi Karate Brad care prin activitatea sa din cadrul clubului pe care-l conduce
a creat o imagine deosebită pentru municipiu, câștigând un număr impresionant de medalii
și purtând tot timpul lângă sportivi steagul Municipiului Brad. Motivează că rezultatele de
excepție înregistrate la competițiile la care a participat cu sportivii pe care-i antrenează
reprezintă un motiv important pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al
Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că dorește și dânsul să marcheze
implicarea și activitatea sportivă deosebită pe care o desfășoară domnul Sorin Avram de
foarte mulți ani în Municipiul Brad.
Menționează că autoritatea publică locală a alocat prin hotărâri de consiliu sume de
bani pentru Clubul Sportiv Empi Karate Brad iar sportivilor li s-au acordat diplome de
merit sau de excelență. Precizează că aceasta este o solicitare pe care o vom avea în vedere
și vom analiza oportunitatea realizării ei; o să vedem în ce măsură se va încadra în
prevederile regulamentului posibilitatea de a iniția un proiect de hotărâre pentru a se
acorda titlul de cetățean de onoare domnului Sorin Avram.
24

Punctul nr. 12. Informarea nr. 32591/15.12.2017 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr. 13. Diverse.
Domnul președinte de ședință, Ioan Hărăguș, mulțumește Bunului Dumnezeu că nea ajutat să ajungem la acest sfârșit de an, urându-le tuturor celor prezenți sărbători fericite
și toate cele bune.
Domnul Primar, Florin Cazac, le mulțumește tuturor pentru colaborare, menționând
că dacă n-ar fi fost o atmosferă de concordie nu s-ar fi înfăptuit atâtea lucruri bune.
În continuare îi invită pe domnii consilieri să participe la acțiunile care urmează a se
desfășura în zilele care urmează și anume:
- Concertul de Crăciun cu Vienna Opera Company de la Juliana Ballrrom,
Brad – 21.12.2017 , ora 18.00;
- Sara Crăciunului Nost – de la Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan,
Brad. – 22.12.2017;
- întâlnirea de la miezul nopții dintre ani – Revelion 2018 care se organizează
de 13 ani de zile.
În continuare îi roagă pe colegii de la Primărie să înmâneze câte un calendar și o
agendă fiecărui domn/doamnă consilier local și-i invită pe aceștia să ciocnească o cupă de
șampanie. Urează tuturor Sărbători Fericite și un An Nou mai Bun!
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 21
decembrie 2017.

Brad, 21.12.2017

SECRETAR,
CARMEN – IRINA BORA
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