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        R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

 

P R O C E S  -  V E R B A L 

încheiat azi, 22 februarie 2018,  cu ocazia şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data 

de 22 februarie 2018 s-a făcut în data de 16 februarie 2018 prin Dispoziţia nr. 

73/16.02.2018 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 

1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Brad prin afişare la 

sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din 

municipiul Brad, precum şi în Periodicul de informare  al Consiliului Municipal Brad.  

Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 16 februarie 2018, conform 

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

La şedinţă au fost prezenţi, la început  toţi cei 16 consilieri locali în funcţie, urmând 

a fi validat și mandatul de consilier local al domnului Ștefea Bogdan – Sorin, devenind 

astfel 17 consilieri locali prezenți. 

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 inginer Adrian Grosu - Director al S.C. 

Termica Brad S.A., doamna Mariana Bordea – Contabil - Șef al S.C. TERMICA BRAD 

S.A.,  domnul Lucian Miron – Director Medical  al Spitalului Municipal Brad și domnul 

Horea Golea - Șeful Ocolului Silvic 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 25 ianuarie 2018  care a fost aprobat cu 16 

voturi "pentru”, procesul verbal al şedinţei de îndată din 29 ianuarie 2018 care a fost 

aprobat tot cu 16 voturi "pentru” precum și procesul verbal al ședinței extraordinare din 

data de 7 februarie 2018 care a fost aprobat tot cu 16 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”. 

 

 Având  în vedere că doamna  consilier local, Cornelia Golea,  care a fost aleasă  în 

funcţia de preşedinte de şedinţă pentru perioada ianuarie 2018 – martie 2018 și-a prezentat 

demisia din Consiliul Local al Municipiului Brad,  doamna Carmen - Irina Bora,  Secretar 

al Municipiului Brad, îl roagă pe domnul Primar, Florin Cazacu,  să dea citire proiectului 

ordinii de zi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu,  solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata 

prezentării materialelor și  dă citire proiectului ordinii de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

            2. Proiect de hotărâre privind  încetarea  unui mandat de consilier local şi 

vacantarea unui loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul 

Consiliului Local al Municipiului Brad al domnului Ștefea Bogdan – Sorin – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

4.  Depunerea jurământului. 

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu 

modificările ulterioare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2018 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat  în baza 

Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016  – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2018 

datorată de către Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul 

Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad, pentru anul 

școlar 2018 - 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan 

Urbanistic Zonal pentru „ ATELIER DE REPARAȚII AUTO BRAD, str. Calea Moților, 

f.n. C.F. nr.  66788, Jud. Hunedoara” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi 

responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru 
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buna gospodărirea Municipiului Brad în anul 2018 şi  a Programului de măsuri privind 

gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2018 – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea 

temporară a domeniului public al Municipiului Brad în vederea amplasării și funcționării 

de terase sezoniere – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind  prestarea de către 

contravenienți de activități în folosul comunității – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au acces la 

locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2018, stabilită de Comisia 

socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru 

tineri destinate închirierii”– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 15. 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. 

           16. Informarea  nr.  5304/14.02.2018  privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

           17.  Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese: 

 -  Adresa  nr. 3337/29.01.2018 a domnului Pasol Bogdan. 

           18.  Diverse.   

 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 aplicării procedurii de 

achiziție directă  în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru efectuarea 

activităților serviciului de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în incinta tuturor 

subunităților aflate în subordinea  Primăriei Municipiului Brad și a zonelor verzi aferente 

Municipiului Brad  - inițiat de Primarul municipiului Brad. 

 

          Suplimentar 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării procedurii de 

achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru întreținerea  

iluminatului public în Municipiul  Brad - inițiat de Primarul municipiului Brad. 

 

 Suplimentar 3.  Proiect de hotărâre privind  propunerea calificativului la evaluarea 

performanțelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 

2017- inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 

 Suplimentar 4.  Nota nr. 5755/19.02.2018 a Compartimentului Achiziții Publice. 

 

 Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, doamna 
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Secretar, Carmen – Irina Bora, supune aprobării suplimentarea propusă care se aprobă cu 

16 voturi "pentru”. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, supune aprobării Ordinea de zi în ansamblul 

ei care se aprobă cu 16 voturi "pentru”. 

 

 În continuare doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, îl roagă pe domnul Primar, 

Florin Cazacu, să dea citire primului punct înscris pe ordinea de zi pentru a se alege un 

președinte de ședință.  

 

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora  dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  de  

motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere prevederile 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad  şi ținând cont de 

faptul că doamna consilier local, Cornelia Golea, care a fost aleasă în funcţia de preşedinte 

de şedinţă pentru perioada ianuarie 2018 – martie 2018 și-a prezentat demisia din 

Consiliul Local al Municipiului Brad, se impune adoptarea unui proiect de hotărâre 

privind  alegerea  unui nou preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, începând cu 

luna februarie 2018. 

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

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 Totodată domnul Primar, Florin Cazacu, adresează mulțumiri doamnei Cornelia 

Golea pentru înțelepciunea și probitatea morală de care a dat dovadă în calitatea dumneaei 

de consilier local. 

 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. 

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

domnilor consilieri să facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă, având în 

vedere faptul că doamna consilier local, Cornelia Golea, și-a dat demisia din calitatea de 

consilier local. 

Domnul consilier local, Mihai Mureș, propune ca următorul preşedinte de şedinţă, 

conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, să fie domnul  consilier local, 

Huieț Petru  - Voicu, care a fost ales cu unanimitate de voturi. 

           Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, menţionează că proiectul de hotărâre este 

însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 
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 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

18/2018 privind alegerea președintelui de ședință .  

 

În continuare, doamna Secretar, Carmen Irina –Bora,  îl invită pe domnul consilier 

local, Huieț Petru  - Voicu, să ia loc în prezidiu și–i dă cuvântul pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

 

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

aprobată. 

 

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind  încetarea  unui mandat de consilier 

local şi vacantarea unui loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  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 temeiul prevederilor art. 12 alin. 2 

lit. a din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările 

ulterioare, prin prezentul referat se constată următoarele: 

Potrivit prevederilor art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local 

încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul demisiei 

din funcția de consilier local.  

Prin demisia înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 5323/15.02.2018, 

doamna Cornelia Golea, consilier local ales pe listele Partidului Național Liberal, și-a 

prezentat actul de demisie din funcția de consilier local al Municipiului Brad. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în toate cazurile de încetare a 

mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adoptă, în prima 

ședință ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută 

și de declară vacant locul consilierului în cauză. 

Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar 

și secretarul municipiului. Referatul va fi însoțit de actele justificative. 

         În contextul celor de mai sus propune 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 
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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, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr.  19/2018 privind  încetarea  unui mandat de consilier local şi vacantarea 

unui loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad.  

 

Punctul nr. 3.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local 

în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad al domnului Ștefea Bogdan – Sorin – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  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 15 februarie 2018, doamna 

consilier local, Cornelia Golea, a transmis Consiliului Local al Municipiului Brad demisia 

care a fost înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 5359/15.02.2015 și de care s-

a luat astăzi act. 

Conform prevederilor art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local 

încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul demisiei 

din funcția de consilier local.  

  Urmare acestui fapt, Partidul Național Liberal, prin adresa nr. 51/14.02.2018, 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 5367/15.02.2018, a propus să fie validat 

mandatul următorului supleant de pe lista de candidați ai partidului, și anume cel al 

domnului Ștefea Bogdan – Sorin, care și – a păstrat calitatea de membru al partidului. 

 Comisia de Validare s-a pronunțat favorabil cu privire la legalitatea alegerii 

domnului Ștefea Bogdan – Sorin. 

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

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului comisiei de validare a 

Consiliului Local al Municipiului Brad constituită prin H.C.L. nr. 77/2016, în conformitate 

cu prevederile art.31 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Astfel, comisia de validare întrunită în şedinţă de lucru, analizând documentele 

Biroului Electoral de Circumscripţie Brad,  a constatat că următorul supleant  pe lista de 

consilieri locali cu care Partidul Național Liberal a participat la alegerile locale din iunie 

2016 este domnul Ștefea Bogdan -Sorin, membru P.N.L. –  Județul Hunedoara. 

Domnul Ștefea Bogdan - Sorin îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 100 alin.33 

din Legea nr. 115/2015  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi urmează să fie validat 

în funcţia de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Brad pe locul declarat 

vacant în urma demisiei  din funcția de consilier local a doamnei Cornelia Golea. 

Având în vedere aceste considerente și ținând cont de  prevederile art.31 alin.3 din 

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

completările ulterioare propune validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local 

al Municipiului Brad al domnului  Ștefea Bogdan -Sorin. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 20/2018 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul 

Consiliului Local al Municipiului Brad al domnului Ștefea Bogdan – Sorin.  

 

Punctul nr. 4. Depunerea jurământului. 

        Domnul preşedinte de şedinţă,  Huieț Petru - Voicu, dă cuvântul doamnei Secretar, 

Carmen –Irina Bora, care prezintă modul în care se va realiza depunerea jurământului,  

potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 şi care apoi îl invită pe domnul Ștefea 

Bogdan – Sorin să depună jurământul la masa special amenajată pe care se află Constituţia 

României şi  Biblia.  

 Domnul Ștefea Bogdan - Sorin, consilier local a cărui mandat a fost validat, cu 

mâna stângă pusă atât pe Constituţia României, cât şi pe Biblie, a depus în faţa Consiliului 

Local următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să 

fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 

locuitorilor Municipiului Brad. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 

 După depunerea jurământului domnul consilier loca,l Ștefea Bogdan - Sorin, l-a 

semnat în două exemplare, un exemplar fiindu-i înmânat de către doamna Secretar, 

Carmen – Irina Bora. 
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Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de 

specialitate, cu modificările ulterioare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  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  urmare  demisiei doamnei consilier 

local, Golea Corenlia, din Consiliul Local al Municipiului Brad, demisie de care s-a luat 

act astăzi,  se impune modificarea componenţei Comisiei nr. 1  de studii economice, 

prognoze, buget şi a Comisiei nr. 3 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, 

cultură, protecție socială și de agrement întrucât doamna consilier local  făcea parte din 

acestea. 

Având în vedere că pe locul de consilier devenit vacant s-a validat mandatul de 

consilier local al domnului Ștefea Bogdan - Sorin, propune modificarea Anexei la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu 

modificările ulterioare, în sensul înlocuirii doamnei consilier local, Golea Cornelia, cu  

domnul consilier local, Ștefea Bogdan - Sorin.  

         În contextul celor de mai sus propune 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, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 
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hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 21/2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu 

modificările ulterioare.  

 

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  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. 829/02.02.2018,  

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 4214/02.02.2018, Spitalul Municipal 

Brad înaintează spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad, bugetul de venituri 

şi cheltuieli al acestei instituţii pe anul 2018, în urma avizării de către Consiliul de 

administraţie. 

La baza întocmirii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului 

Municipal Brad  s-a ţinut cont de : 

• veniturile prognozate a fi încasate de la CJAS pe baza contractelor în anul 2018 și 

sumele aferente majorărilor salariale realizate în baza legii;  

• veniturile prognozate a fi încasate din prestări de servicii la cerere în anul 2018; 

• veniturile prognozate a fi încasate din concesiuni şi închirieri în anul 2018; 

• veniturile prognozate a fi încasate în anul 2018 din contractele încheiate cu DSP din 

sume alocate de la bugetul de stat – acţiuni; 

• adresa Direcției de Sănătate Publică Deva nr.848/30.01.2018 referitoare la repartizarea 

bugetului pe programe naționale de sănătate publică pentru anul 2018; 

• veniturile prognozate a fi încasate de la bugetul local în anul 2018 – conform adresei 

3859/31.01.2018. 

         Întrucât, la sfârşitul anului 2017, în contul deschis la Trezoreria Municipiului Brad 

a rămas neutilizată suma de 295.416,21 lei, cheltuielile exerciţiului curent se măresc cu 

excedentul înregistrat la sfârşitul anului precedent, suma urmând a fi utilizată în anul 

2018 pentru secțiunea de funcționare, conform Proiectului de Hotărâre al Comitetului 

Director nr.1/22.01.2018. 

În contextul celor de mai sus propune 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 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, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 
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marginea proiectului de hotărâre prezentat.       

Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, precizează că este surprins de faptul că  

domnul Cobori Ioan, Manager al Spitalului Municipal Brad, nu este prezent la această 

ședință, menționând că ar fi avut câteva întrebări să-i adreseze.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în sală este prezent domnul Miron 

Lucian, Director Medical  al Spitalului Municipal Brad, și întrebările pot să-i fie adresate 

acestuia. 

Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, menționează că are întrebări de adresat 

însă doar pentru domnul manager. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că acest buget s-a analizat de către 

comisiile de specialitate și întreabă de ce nu s-a adus la cunoștință dacă există nedumeriri, 

sau de ce nu s-a solicitat participarea domnului manager la aceste  ședințe.  

 Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, menționează că acest proiect de 

hotărâre nu a fost repartizat pentru aviz comisiilor din care dumnealui face parte, motiv 

pentru care nu a putut solicita prezența acestuia.                                             

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr.   22/2018  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 

al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.  

 

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2018 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, 

administrat  în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016  – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  dă cuvântul domnului Primar,  

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

expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Municipiul Brad deţine, în proprietate 

publică, teren cu vegetaţie forestieră în UP 2 Brad, bazinet Valea Brad şi în UP 3 Baia de 

Criş, bazinet Birtin. 

 Administrarea fondului forestier deţinut se face potrivit reglementărilor art. 60 din  

Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată şi ale  capitolelor  II şi III din Regulamentul 

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. 

nr. 715/2017. 

 Potrivit prevederilor art. 14 alin 2 din Codul Silvic, republicat ”Bugetul anual de 

venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea 
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generală, după caz, la propunerea ocolului silvic” 

  Prin adresa nr. 10.096/12.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

1.825/15.01.2018,  Ocolul Silvic Brad  a înaintat spre aprobare bugetul de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2018 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat 

în baza Contractului de administrare  nr. 11.354/22.02.2016. 

Faţă de cele de mai sus propune  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2018  pentru fondul forestier proprietatea  Municipiului Brad,  la venituri în sumă de 

243.239 lei,  şi la cheltuieli în sumă de 103.915  lei, conform anexei  după cum urmează: 

  Veniturile bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru fondul forestier 

proprietatea  Municipiului Brad sunt cele prevăzute în Anexă şi se compun din :  

 - venituri din valorificarea lemnului pe picior…………………       174.599 lei; 

 - venituri din lemn fasonat………….…………………………          68.640 lei,   

            TOTAL ………………………………………………                     243.239 lei. 

  Cheltuielile bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru fondul forestier 

proprietatea  Municipiului Brad sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2 şi se compun din : 

- cheltuieli de administrare …………………………………….……47.514 lei; 

- taxă de peiaj drumuri………………………………………………11.830 lei; 

- cheltuieli cu fondul de conservare și fondul de mediu …………...41.860 lei. 

TOTAL ………………………………………………                       103.915 lei. 

          Anul 2018, conform celor prezentate mai sus, se va încheia cu un profit de 139.324 

lei. 

În contextul celor de mai sus propune 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, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Primar, Florin Cazacu,  propune următorul Amendament: 

„De la capitolul II.2 Alte cheltuieli Total, se scoate din subcapitolul 2.6 – 

Cheltuieli cu întreținerea  drumurilor forestiere – taxa de peiaj de 6,5 lei/mc – 1.820 

mc în valoare de 11.830 lei. 

Astfel, cap. III. Rezultatul Financiar Brut  se modifică de la 139.324 lei la 

151.154 lei”. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru – Voicu supune la vot amendamentul 

propus și cu unanimitate de voturi se aprobă. 

Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, menționează că a analizat acest proiect 

de hotărâre și consideră că pentru Primărie, din punct de vedere economic, este rezonabil 

ca exploatarea și  valorificarea masei lemnoase să de facă la fel ca până acum. Mai mult, 

menționează că în urma analizării și a discuțiilor purtate opinia dumnealui este că nu ar  

mai trebui să se facă investiții pentru crearea unui  depozit  de lemn în Municipiul Brad 
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deoarece nici alte unități administrativ teritoriale nu au așa ceva, cu toate că populația nu 

va avea suficient lemn pentru foc. 

Domnul consilier local, Mihai Mureș, a precizat că dumnealui a participat sâmbătă 

la o ședință în Valea Jiului alături de persoane din conducerea Consiliului Județean 

Hunedoara, din conducerea Prefecturii Județului Hunedoara, miniștri și chiar Directorul 

Direcției Silvice Hunedoara. Menționează  că la această ședință, dumnealui a ridicat 

problema înființării acestui depozit, dar această problemă este greu de rezolvat în 

condițiile în care există acel depozit la Baia de Criș, cei de la Direcția Silvică Hunedoara 

spunând clar că înființarea acelui depozit la Brad nu este rentabil. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că pe dumnealui îl bucură faptul că 

după aproape două luni de discuții, unii dintre domnii consilieri locali au înțeles modul 

optim de administrare a materialului lemnos din pădurile aparținând Municipiului Brad, 

suma de 1,5 miliarde lei fiind o sumă foarte importantă. 

Bineînțeles fiecare (primar, viceprimar și consilieri locali) își dorește să se poată 

asigura lemnul de foc pentru fiecare cetățean. 

 Menționează că acel proiect de hotărâre este oportun și legal și nu așa cum s-a spus 

„Votul  împotrivă dat inițiatorului și a celor care au votat pentru nu a fost un vot istoric ci 

a fost un vot dat împotriva comunității.” 

Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează, în primul rând, că s-a încurcat 

prezentarea proiectului dar, dacă tot s-a făcut vorbire despre oportunitatea înființării unui 

depozit de lemne,  dumnealui apreciază că este și foarte multă comoditate în acest 

fenomen și dacă s-ar fi vrut să se facă ceva în acest sens s-ar fi făcut.  Mai mult, acum 

când și în Parlamentul României s-a hotărât să se intre cu drujba în rezervațiile naturale ale 

țării, imaginați-vă ce dezastru va fi în păstrarea masei lemnoase și asigurarea materialului 

lemnos pentru cetățeni. 

Apreciază că dacă legislativul actual nu e vrednic, nu e capabil și nu vrea  să facă 

ceva în folosul cetățenilor  ar fi mai bine să se lase această problemă spre rezolvare 

legislativului viitor, care s-ar putea să aibă mai multă voință și mai multă putință;  poate 

vor fi mai vrednici decât actualul legislativ;  de ce să se dea acum profitorilor și străinilor. 

Menționează că va fi de acord cu acest proiect de hotărâre. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan, menționează că acest proiect de 

hotărâre include și celălalt proiect de hotărâre de la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi, 

deoarece este vorba despre bugetul Ocolului Silvic. Precizează că nici dânsul nu crede că 

nu se poate realiza un depozit de material lemnos, doar că costurile ar fi foarte mari și 

atunci prețul lemnului ar fi mult mai mare. Precizează că doar o mică parte  din toată 

cantitatea de masă lemnoasă poate fi folosită pentru foc, așa cum bine a explicat acum o 

lună, domnul Golea Horia - Șeful Ocolului Silvic Brad.  

Domnul consilier local, Huieț Petru Voicu, precizează că dumnealui nu crede că este 

o  criză a lemnului, atâta timp cât pe toți stâlpii din Municipiul Brad sunt afișe cu „vând 

lemn de foc” ci mai degrabă este o criză a banilor în Municipiul Brad, în condițiile în care 

și în comunele adiacente sunt multe exploatații forestiere. Apreciază că și dacă va fi creat 

un depozit de masă lemnoasă la Brad, tot nu va fi o soluție  în condițiile în care lemnul se 

va vinde 1.550 lei/ mașină  iar transportul acasă va costa 200 lei. 

Domnul consilier local, Petruș Adrian, menționează că dumnealui a fost la sediul 

Ocolului Silvic Brad unde a analizat împreună cu domnul Golea Horea problema înființării 
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unui depozit de material lemnos la Brad. 

Menționează că Ocolul Silvic Brad gestionează pădurile din toate unitățile 

administrativ - teritoriale din zonă plus încă 7 composesorate. Menționează că rulajul lor 

anual este de 121 miliarde lei/an  iar faptul că Municipiul Brad contribuie cu 900 mii lei/an 

este nesemnificativ pentru ei. Precizează că au făcut o simulare a ceea ce  înseamnă 

înființarea acelui depozit și anume: în depozit intră o cantitate de 12 mii mc de lemne care 

urmează să fie transportate cu 248 de camioane înmulțit cu 25 mc fiecare. Întreabă ce s-ar 

întâmpla cu acel pod peste care vor trece camioanele în această situație!? 

Amintește faptul că în anul 2017 s-au tăiat din pădurea de la Cocoșu 10 mașini de 

lemne și-l întreabă pe domnul Primar câți oameni a avut atunci în audiență pentru acele 

transporturi. 

În continuare, domnul consilier local, Petruș Adrian, solicită domnului Primar să 

dea dispoziție Biroului  pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad să monitorizeze situația cu 

lucrările și încasările de la Ocolul Silvic Brad, situație care să fie prezentată Consiliului 

Local al Municipiului Brad la începutul anului. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, dorește să sublinieze încă o dată faptul că 

exploatarea și valorificarea materialului lemnos din pădurile aparținând Municipiului Brad 

s-a făcut întotdeauna cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în baza documentelor 

primite de la Ocolul Silvic Brad, a amenajamentelor silvice, întotdeauna în baza licitațiilor 

publice. Niciodată nu s-a încălcat legislația. Menționează că și la audiențele din data de 

21.02.2018 au fost prezenți cetățeni din satul Valea Brad care și-au manifestat 

nemulțumirea față de mașinile mari care transportă lemnul. 

În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu,  face o prezentare a ceea ce ar implica 

înființarea unui depozit de material lemnos la Brad și anume: 

- actul de proprietate pentru terenul unde se face depozitul; 

- terenul pentru depozit  care trebuie să fie bine delimitat, să fie îngrădit, să aibă 

semnal maxim GPS, să i se stabilească coordonatele GPS; 

- să fie dotat cu Ifron sau alt utilaj de încărcat- descărcat material lemnos ; cu una  

 două ferăstraie mecanice; 

-  punct dotat corespunzător pentru depozitarea carburanților și lubrifianților; 

- personal angajat: 1 sef depozit calificat, cu studii medii în domeniu, 1 deservent 

Ifron, calificat, un fasoner mecanic calificat, un muncitor necalificat; 

- documente obligatorii;  

- autorizație de funcționare; 

- punct PSI corespunzător; 

- autorizație de mediu. 

 Arată toate cheltuielile care se vor face  cu întreținerea și funcționarea depozitului 

precum și cu exploatarea materialului lemnos de foc  și menționează  că toate acestea se 

vor reflecta în prețul lemnului de foc.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, 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, 



 

14 

 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 abținere (Bârea Vasile) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr.  23 /2018 privind  aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2018 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, 

administrat  în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016  .  

 

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru 

anul 2018 datorată de către Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără 

stăpân” Deva, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  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. 

48/2012, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” 

Deva, judeţul Hunedoara. 

 Ulterior, în scopul aplicării prevederilor Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân  şi ale  H.G. nr. 1059/23.12.2013pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2014 s-a aprobat delegarea activităţii ,,Serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân” de la Municipiul Brad, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul 

Hunedoara. 

 Datorită faptului că, începând cu anul 2015, Consiliul Județean Hunedoara nu a 

putut susține integral din fonduri proprii funcționarea asociației, s-a impus instituirea unei 

cotizații anuale pentru membri asociați. 

În ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ,,Serviciul 

judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara, prin Hotărârea 

nr. 2/20.12.2017, s-a aprobat calcularea cotizației pe anul 2018 a membrilor asociației (în 

cuantum de 2,5 lei/locuitor),  conform datelor furnizate de către Direcția de Statistică a 

Județului Hunedoara și a notei de informare cu numărul real de locuitori din județ.  

Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea achitării, 

pentru  anul 2018, a cotizației de membru a Municipiului  Brad,  în cuantum de 39.092,5 

lei/an.  

Precizează că decontarea acestor cheltuieli se face din bugetul local, de la capitolul 

bugetar 51.02. ”Autorităţi publice ”, cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate. 

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

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
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 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, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.    

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că  Municipiul Brad are, conform 

Institutului Național de Statistică, un număr de 15.637 locuitori. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 2 lit. a din 

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

completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție,  

respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 24 /2018 privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2018 datorată 

de către Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, 

judeţul Hunedoara.  

 

Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a 

unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului 

Brad, pentru anul școlar 2018 - 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  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 organizarea rețelei școlare este 

procesul de stabilire a unităților de învățământ preuniversitar autorizate care vor funcționa 

în anul școlar următor pe raza Municipiului Brad. 

  În urma ședinței Consiliului de administrație, Inspectoratul Școlar al Județului 

Hunedoara, prin adresa nr. 6908/15.02.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brad 

sub nr. 4120/01.02.2018, a transmis Avizul Conform  pentru organizarea rețelei școlare a 

unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad, 

pentru anul școlar 2018-2019. 

  Potrivit prevederilor art.19 alin 4 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare ”Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi 

formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform 

al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor 

structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de 

învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de 
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credite, în condiţiile legii”. 

 De asemenea, potrivit prevederilor art. 61 alin 2 din același act normativ „Reţeaua 

şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de 

către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor 

şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se 

organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al 

Ministerului Educaţiei Naţionale”. 

 Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se 

realizează prin hotărâre a consiliului local, cu avizul conform al inspectoratului şcolar. 

Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii 

consiliului local prin care este aprobată reţeaua şcolară potrivit prevederilor art.22  din 

Metodologia  privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, aprobată prin 

Ordinului MEN nr. 5472/2017  . 

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

 

 Domnul Viceprimar Vasile Podaru părăsește sala de ședință.  

          

 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 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, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” (Vasile 

Podaru) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2018 privind aprobarea 

organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 

teritorială a Municipiului Brad, pentru anul școlar 2018 - 2019.  
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 Revine în sală, domnul Viceprimar Vasile Podaru. 

 

Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ ATELIER DE REPARAȚII AUTO BRAD, str. 

Calea Moților,  f.n. C.F. nr.  66788, Jud. Hunedoara” – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  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 H.C.L. nr. 

77/29.06.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanismului din 

Municipiul Brad, precum şi ale Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010 s-au făcut demersurile 

de informare şi consultare a publicului privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza 

Plan Urbanistic Zonal pentru „ATELIER DE REPARAȚII AUTO BRAD, str. Calea 

Moților, f.n. C.F. 66788, Jud. Hunedoara”. 

Ţinând cont de Avizul Tehnic nr.8/1/1637/31.01.2018 al Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local al Municipiului Brad, de 

Raportul informării şi consultării publicului  nr. 3726/31.01.2018,  precum şi de  Punctul 

de vedere nr.3727/31.01.2018  al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor  solicitate. 

 Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al 

Municipiului Brad, urmând ca eliberarea autorizaţiei de construire să se facă în 

concordanţă cu prevederile acestuia precum şi cu prevederile Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată. 

Vine domnul Viceprimar, Vasile Podaru! 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei 

pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 2 lit. e din 

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

completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție,  

respectiv  9 consilieri locali. 
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 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 26/2018 privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic 

Zonal pentru „ ATELIER DE REPARAȚII AUTO BRAD, str. Calea Moților, f.n. C.F. 

nr.  66788, Jud. Hunedoara”.  

 

Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind 

obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi 

cetăţenilor pentru buna gospodărirea Municipiului Brad în anul 2018 şi  a Programului 

de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2018 – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  dă cuvântul domnului Primar,  

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

expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că legislaţia specifică de mediu impune 

aprobarea Programului de măsuri privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin 

instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a 

Municipiului Brad în anul 2018 precum şi a Programului de măsuri pentru gestionarea 

deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2018. 

 Aceste programe vizează măsuri necesare pentru protecţia şi conservarea mediului 

înconjurător, curăţenia şi salubrizarea localităţii, păstrarea curăţeniei şi respectarea 

normelor igienico – sanitare în instituţii, unităţi de cultură şi sport, repararea şi întreţinerea 

străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şanţurilor, a străzilor, 

pieţelor precum și a celorlalte locuri publice, transportul şi prelucrarea deşeurilor şi 

gunoaielor, curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor  construcţii amplasate la frontul străzii, 

tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, etc. 

 Ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Programe va fi urmărită îndeaproape 

de către personalul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Poliţia 

Locală din cadrul Primăriei Municipiului Brad. 

         În contextul celor de mai sus propune 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, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 
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marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru – Voicu,  solicită să se aplice amenda 

prevăzută la pct. 15 din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, menționând că există oameni care 

refuză să încheie contract cu SC Retim Ecologic Service SA Timișoara și aruncă gunoaiele 

în vale.        

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că este o campanie permanentă a  

Poliției Locale împotriva celor care aruncă gunoaie atât la Valea Brad, la Musariu cât și în 

alte locuri.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 27/2018 pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi 

responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor 

pentru buna gospodărirea Municipiului Brad în anul 2018 şi  a Programului de 

măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2018.  

 

Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Brad în vederea amplasării și 

funcționării de terase sezoniere – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  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.36, alin.2 lit. c  

din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare ”Consiliul local are atribuții privind administrarea domeniului 

public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la modul de valorificare a acestuia”.  

 Întrucât aspectul urban al municipiului este responsabilitatea autorității locale se 

impune reglementarea acestui tip de activități pentru a disciplina ocuparea domeniului 

public  și a urmări respectarea cadrului legal specific. 

 Având în vedere că în ultimii ani au existat foarte multe solicitări pentru amplasarea 

de terase sezoniere pe domeniul public al  Municipiului Brad, iar în unele cazuri acestea au 

fost amplasate fără a respecta suprafața aprobată, modul de delimitare și tipul mobilierului 

pentru amenajarea acesteia, se impune aprobarea unui Regulament privind ocuparea 

temporară a domeniului public al Municipiului Brad în vederea amplasării și funcționării 

de terase sezoniere. 

 Aprobarea și punerea în aplicare a acestui regulament va contribui la  îmbunătățirea 

imaginii urbane a municipiului, iar stabilirea condițiilor fizice și funcționale de amplasare  
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și amenajare a teraselor sezoniere poate influența favorabil sau nefavorabil interacțiunea 

socială, confortul și securitatea oamenilor, determinând astfel gradul de atractivitate ale 

localității. 

 Prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2017 privind aprobarea 

tarifelor de bază pe mp. pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe și pentru 

terenurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Brad, a fost aprobată și 

taxa pentru ocuparea domeniului public de către terasele sezoniere, pe zone comerciale, 

astfel: pentru zona I – taxa de 17 lei/mp./lună; pentru zona II – taxa de 10 lei/mp./lună, iar 

pentru zona III- taxa de 2 lei/mp./lună. 
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiectul de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.  

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

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

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

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 

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

Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 28/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a 

domeniului public al Municipiului Brad în vederea amplasării și funcționării de 

terase sezoniere.  

 

Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Regulamentului privind  

prestarea de către contravenienți de activități în folosul comunității – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  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, cadrul legal pentru prestarea unei 

activități în folosul comunității a fost creat de Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind 

regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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 În conformitate cu prevederile art.2 ale aceluiași act normativ „activitatea în folosul 

comunității se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreținerea locurilor de 

agrement, a parcurilor și a drumurilor, păstrarea curățeniei și igienizarea localităților, 

desfășurarea de activități în folosul căminelor pentru copii și bătrâni, al orfelinatelor, 

creșelor, grădinițelor, școlilor, spitalelor și al altor așezăminte social-culturale”. 

 Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută în raza unității 

administrativ – teritoriale în care contravenientul își are domiciliul sau reședința. 

 În executarea mandatului,  Primarul stabilește conținutul activității ce urmează să fie 

prestată de contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea,  precum și 

programul de lucru. 

 Executarea unei activități  în folosul comunității se efectuează cu respectarea 

normelor de protecție a muncii. În acest sens contravenientul va participa la un instructaj 

individual privind securitatea și sănătatea în muncă și PSI. 

 Evidența și supravegherea contravenienților se va realiza prin grija Biroului 

Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad, în baza unui program de supraveghere și control. 

 Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătorești privind sancțiunea prestării unei 

activități în folosul comunității, a mandatului de executare și a confirmării executării 

integrale a sancțiunii,  Compartimentul Taxe și Impozite Locale – impunere, constatare și 

control   din cadrul Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale va 

opera stingerea obligațiilor fiscale, reprezentând amenzile pentru care contravenienții au 

prestat muncă în folosul comunității. 
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

 Domnul 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, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în  ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 29/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea de către 

contravenienți de activități în folosul comunității.  
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Punctul nr. 14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Listei  cu solicitanţii care 

au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2018, 

stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului 

„Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”– iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  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.15 alin.1 din H.G. nr. 

962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 

modificările şi completările ulterioare, în urma analizării cererilor de locuințe pentru tineri, 

destinate închirierii, comisia socială trebuie să  prezinte Consiliului Local al Municipiului 

Brad lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, 

precum și propuneri privind ordinea și modul de soluționare a cererilor, luându-se în 

considerare folosirea spațiului locativ existent. 

Analizarea  cererilor se face anual, până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, 

luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent. 

Conform prevederilor  art. 15 alin. 9 lit. b din același act normativ,  întrucât în cursul 

anului 2018 nu se finalizează locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, locuințele 

rămase vacante pe perioada exploatării acestora se vor repartiza în ordinea crescătoare a 

datei de înregistrare a cererilor de locuință. 

Potrivit procesului-verbal nr. 5306 /14.02.2018, încheiat cu ocazia şedinţei Comisiei 

sociale de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru 

tineri destinate închirierii”, numită prin H.C.L. nr. 174/2015, s-au analizat toate cererile, cu 

actele aferente, depuse până la 31 decembrie 2017 de către persoanele care solicită 

atribuirea unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii şi  s-a întocmit lista solicitanților 

care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii. 

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, , 

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, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 
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Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 30 /2018 privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au acces la locuinţele 

pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2018, stabilită de Comisia 

socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii 

locuinţe pentru tineri destinate închirierii”.  

 

 

Punctul nr. 15. 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, Huieț Petru - Voicu,  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 Regulamentul 

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. 

nr. 715/2017. 

 Prin adresa nr. 15038 /08.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

31983/08.12.2017,  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. 8640 PR-CO Birtin - Hăideasca, întocmit de 

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

cantităţii de 600 mc. volum net,  în valoare de 67683,82, masă lemnoasă provenită din 

UP1 Brad. 

Prin Actul  de Punere în Valoare  nr. 9374 PR-CO Cocoșu, întocmit de către Direcţia 

Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad, se aprobă  exploatarea în regim silvic a cantităţii de 228 

mc. volum net,  în valoare de 24994.88 masă lemnoasă provenită din UP2 Brad. 

 Am propus valorificarea cantităţii  de 600 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 113,0 lei/mc. pentru care 
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propunem preţ de referinţă de 112,81 lei/mc precum și  valorificarea cantităţii  de 228 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 

110,00 lei/mc. pentru care propunem preţ de referinţă de 109,63 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 propune 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, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că dumnealui, probabil, a fost 

greșit înțeles. S-a considerat că dumnealui nu dorește să se dea lemne cetățenilor, dar nu e 

așa. Dumnealui, dimpotrivă dorește să se găsească orice formă pentru a se da lemne 

cetățenilor, menționând că i se frânge inima când știe că aceste lemne ajung pe mâinile 

străinilor. Să se găsească orice formă pentru a le da cetățenilor Municipiului Brad lemne. 

Să se dea sub formă de ajutor social. Menționează că se abține cu strângere de inimă, cu 

legăminte în suflet și cu mare greutate să nu voteze „împotriva” acestui proiect de 

hotărâre. 

Domnul consilier local, Voicu Petru Huieț, precizează că aceste lemne provin din 

averea tezaur a satului Valea Bradului și că ar fi bine dacă banii proveniți din valorificarea 

acestor păduri să fie investiți în satul Valea Bradului măcar o dată. 

Domnul consilier local, Mihai Mureș, apreciază că domnul consilier local, Vasile 

Bârea,are mai multă grijă de cetățenii care locuiesc la casă și îi solicită acestuia să vină cu 

o propunere concretă, în condițiile în care acum știe ce implică construirea unui depozit de 

lemne în Municipiul Brad. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează, referitor la solicitarea domnului 

consilier local, Huieț Petru Voicu, că satului Valea Bradului i s-au alocat, prin bugetul 

Municipiului Brad pe anul 2018, chiar mai mulți bani decât cei obținuți din valorificarea 

materialului lemnos, chiar dacă unii consilieri locali au votat „împotriva” aprobării 

bugetului Municipiului Brad pe anul 2018.    

Domnul consilier local, Huieț Voicu Petru, precizează că la vot a avut în vedere 

realizarea unui pod care  este necesar, este util doar că ar fi alte priorități în momentul de 

față pentru satul Valea Bradului. 

Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, solicită să i se precizeze de către 

domnul Horea Golea, șeful Ocolului Silvic Brad, care este prezent în sală, de ce prețul de 

pornire a licitației de vânzare pe mc. al materialului lemnos la Colegiul Național „Avram 



 

25 

 

Iancu” Brad este mai mare. 

Domnul Horea Golea precizează că propunerile Ocolului Silvic sunt identice cu cele 

aprobate prin Hotărâre de Guvern doar că, Colegiul poate aproba un preț de pornire al 

licitației mai mare. Menționează că Statul Român lasă prețul de pornire al licitației să 

poată fi reglementat la licitație.  Menționează că la Colegiul Național „Avram Iancu” Brad 

prețul de referință este cel stabilit de către Statul Român doar că,Consiliul de Administrație 

a stabilit un preț de pornire al licitației mai mare. 

Domnul consilier local, Vasile Poenaru, întreabă ce suprafață de pădure deține 

Colegiul. 

Domnul Horea Golea precizează că, Colegiul Național „Avram Iancu” Brad   deține 

400 ha pădure. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă care este deprecierea lemnului dacă nu va fi 

exploatat acum. 

Domnul Horea Golea precizează că la un an, nu ar fi mare lucru. Dacă discutăm 

despre un ciclu de 10 ani, deprecierea ar fi de 15% - 20% pe an. Amintește că ne apropiem 

de finalul ciclului și că, pe de altă parte, trebuie să suportăm și acea cheltuială cu 

administrarea. 

Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, menționează că va propune următorul 

amendament: 

” Se aprobă prețul minim de pornire al licitației de 150 lei/mc”. 

Domnul Horea Golea precizează că prețul lemnului este în creștere arătând că anul 

trecut s-a vândut la 180 lei/mc. 

Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, precizează că la Colegiu prețul minim 

de pornire al licitației  a fost de  200 lei/mc. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, propune un alt amendament, și anume ca  prețul de 

pornire al licitației  să fie  de  180 lei/mc. cu cât s-a vândut anul trecut. 

În urma discuțiilor purtate, domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru – Voicu,  

supune aprobării amendamentul propus de către domnul Primar, Florin Cazacu, și se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 3 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,  

respectiv  11 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru” și 2 abțineri (Vasile Bârea și Dorin 

Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.  31/2018 privind  trecerea unei 

cantităţi de  masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a 

Municipiului Brad, precum şi  exploatarea şi valorificarea acesteia.  
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 Punctul Suplimentar nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării 

procedurii de achiziție directă  în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii 

pentru efectuarea activităților serviciului de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în 

incinta tuturor subunităților aflate în subordinea  Primăriei Municipiului Brad și a 

zonelor verzi aferente Municipiului Brad– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  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 conformitate cu prevederile  art. 50 

lit. b din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viață al populației, „dezinsecția periodică se va face la intervale 

prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face 

la intervale de maximum 6 luni”. În acest context, instituția noastră trebuie să asigure 

efectuarea acestor servicii de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie în incinta tuturor 

subunităţilor aflate în subordinea Primăriei Municipiului Brad şi a zonelor verzi aferente 

Municipiului Brad.  

   Precizează că aceste servicii sunt cuprinse în Anexa Programului Anual de 

Achiziţii pentru anul 2018 la Cap. II Servicii, poziţiile 22 – CPV: 90921000-9,  poziția 23 

– C.P.V. 90923000-3, conform prevederilor art. 12 din  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice cu completările şi modificările ulterioare. 

  Valoarea maximă a achiziţiei în faza de pre - achiziție, prin consultarea pieţei 

privind prețurile similare existente pe piața liberă este de 128.300 lei fără T.V.A. 

(Deratizare  -  14.650 mp. x 0,5 lei/mp. = 29.300 lei fără T.V.A. Dezinsecție, dezinfecție  - 

33.000 mp. x 0,75 lei/mp. = 99.000 lei fără T.V.A.).  

 Costurile cu prestarea acestor servicii vor fi suportate din Bugetul  Municipiului 

Brad pe anul 2018 – cap. Cheltuieli curente – situații de urgență.  

 Având în vedere valoarea achiziției, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, „Autoritatea contractantă are dreptul de a 

achiziționa direct produse sau servicii, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără 

TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată 

a achiziției, fără TVA,  este mai mică decât 441.730 lei”, iar potrivit prevederilor  art. 43 

alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - 

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, „achiziția .... se realizează prin 

aplicarea  procedurii  de achiziţie directă pe bază de document justificativ”. 

          În acest sens se vor transmite solicitări scrise către societățile comerciale capabile să 

asigure prestarea acestor servicii de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, în vederea 

emiterii unor oferte de preț pe metru pătrat. Aceste oferte vor fi negociate de către o 

comisie de evaluare nominalizată în acest sens prin dispoziția Primarului Municipiului 

Brad. Materialele și produsele chimice folosite vor fi incluse în prețul de prestare a 

serviciilor. 

 Serviciile vor fi achiziţionate de la o societate autorizată pentru prestarea acestora, 

care dispune de personal calificat, este înscrisă în Sistemul Electronic al Achizițiilor 
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Publice și care se va putea autoriza ANRSC după încheierea contractului. Comenzile se 

vor întocmi în funcție de necesități, iar decontările se vor face după prestarea serviciilor și 

acceptarea situațiilor de plată de către fiecare beneficiar din bugetul alocat fiecărei 

subunități în acest sens. 

 În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, republicată, operatorul căruia i se va atribui contractul de 

servicii este obligat să solicite obținerea autorizației A.N.R.S.C. pentru efectuarea 

serviciilor menționate anterior și să obțină licența în termen de maxim 90 zile de la 

semnarea contractului de achiziție publică.  

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

domnul consilier local, 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, 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, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

Domnul consilier local, Ionel Daniel  Adam, întreabă dacă nu era oportun să se facă 

licitație publică și dacă anii trecuți au fost mulțumitoare serviciile prestate. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că această procedură este prevăzută de 

lege iar de-alungul anilor calitatea serviciilor prestate a fost de bună calitate, doar că nu 

sunt suficienți bani. Administrația publică face cât poate (văi, parcuri, etc., amintind că și 

asociațiile de proprietari trebuie să facă aceste servicii.                                                     

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr.32 /2018 privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă  în vederea 

încheierii unui Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului de 

dezinsecție, deratizare și dezinfecție în incinta tuturor subunităților aflate în subordinea  

Primăriei Municipiului Brad și a zonelor verzi aferente Municipiului Brad.  
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 Punctul Suplimentar nr. 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea aplicării 

procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii 

pentru întreținerea  iluminatului public în Municipiul  Brad – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  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 scopul  desfășurării în condiții 

optime a sistemului de iluminat public pe teritoriul Municipiului Brad, Primăria 

Municipiului Brad va urmări obținerea unui serviciu de iluminat public corespunzător 

interesului general al comunității locale pe care o reprezintă. 

 Astfel, se impune încheierea unui contract cu o societate autorizată ANRE și care 

dispune de personal autorizat pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și mentenanță a 

sistemului de iluminat public. Lucrările de întreținere se vor executa în scopul prevenirii 

sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și fără întreruperea furnizării 

energiei electrice. 

Valoarea maximă estimată în faza de pre - achiziție, prin consultarea pieţei privind 

prețurile similare existente pe piața liberă este de până 130.000 lei fără T.V.A. 

Serviciile  propuse  spre a fi achiziţionate sunt încadrate în Anexa Programului 

Anual al Achiziţiilor Publice pe anul 2018 la cap. II  Servicii poziția  1, CPV: 50232100-1, 

conform prevederilor art. 12  din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu 

completările şi modificările ulterioare. 

 Având în vedere această valoare, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, „Autoritatea contractantă are dreptul de a 

achiziționa direct produse sau servicii, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără 

TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată 

a achiziției, fără TVA,  este mai mică decât 441.730 lei” și  potrivit prevederilor art. 43 

alin.1, alin.3, alin.4 și alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

„propunem aplicarea procedurii de achiziţie directă pe bază de document justificativ”.          

            În acest sens se vor transmite invitațiile de participare către societăți care au în 

obiectul de activitate prestarea acestor servicii, dispun de personal calificat și capabil să 

efectueze aceste servicii și se încadrează în această sumă în vederea încheierii unui 

contract, urmând a  fi achitată din bugetul Municipiului Brad aferent anului bugetar 2018–  

cap. Cheltuieli de bunuri și servicii – Iluminat public. 

          Ofertele vor fi negociate cu o comisie de evaluare nominalizată  în acest sens, prin 

dispoziția Primarului Municipiului Brad.  

 Serviciile vor fi achiziţionate de la o societate autorizată  care dispune de personal 

calificat, este înscrisă în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice și care se va putea 

autoriza ANRSC după încheierea contractului. Comenzile se vor întocmi în funcție de 
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necesități, iar decontările se vor face după prestarea serviciilor și acceptarea situațiilor de 

plată de către fiecare beneficiar din bugetul alocat fiecărei subunități în acest sens. 

            În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, republicată, operatorul căruia i se va atribui contractul de 

servicii este obligat să solicite obținerea autorizației A.N.R.S.C. pentru efectuarea 

serviciilor menționate anterior și să obțină licența în termen de maxim 90 zile de la 

semnarea contractului de achiziție publică.   

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

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

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

domnul consilier local, 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, 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, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr.  33/2018 privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în 

vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru întreținerea  iluminatului 

public în Municipiul  Brad.  

 

Punctul  Suplimentar nr. 3. Proiect de hotărâre privind  propunerea 

calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru Secretarul 

Municipiului Brad pentru anul 2017– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu,  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 Dispoziţia Primarului 

Municipiului Brad nr. 836/2015 s-a suspendat de drept raportul de serviciu al doamnei 
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Bora Carmen - Irina, din funcţia publică de conducere de Secretar al Municipiului Brad, pe 

perioada concediului de maternitate (sarcină şi lăuzie).   

          Ulterior, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr.837/2015, domnişoara 

David Mihaela, consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic a fost promovată 

temporar în funcţia de conducere, temporar vacantă  de  Secretar  al Municipiului Brad,  

până la revenirea pe post a titularului acestuia și anume data de 6 noiembrie 2017. 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare, am propus acordarea calificativului final pentru activitatea desfăşurată de către 

domnișoara David Mihaela  - Secretar al Municipiului Brad în anul 2017 (1 ianuarie 2017- 

6 noiembrie 2017). 

În baza calificativului propus de către Consiliul Local al Municipiului Brad, Primarul 

Municipiului Brad în conformitate cu prevederile art. 107, alin.2,  lit. ,,d” din H.G. nr. 

611/2008 va întocmi Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale 

pentru  anul 2017. 

 Calificativele  care pot fi acordate sunt următoarele: 

      - nesatisfăcător;          

      - satisfăcător ;   

      - bine ;    

      - foarte bine. 

    Criteriile de performanţă pe baza cărora se va elabora raportul de evaluare sunt cele 

prevăzute în Anexa nr. 5 din H.G. nr. 611/2008. 

     În contextul celor de mai sus propune 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, Huieț Petru -Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că dumnealui a colaborat foarte bine 

cu domnişoara secretar şi propune acordarea calificativului de „foarte bine”. 

Domnul consilier local, Vasile Poenaru, arată că ştie cât de mult lucrează un secretar 

în primărie, astfel că acest calificativ de „foarte bine” este cel mai potrivit. 

Doamna consilier local, Claudia Mager, apreciază că acest calificativ propus este 

corect. 
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Domnul consilier local, Adrian Petruș, menționează că ține să-i mulțumească pentru 

modul ireproșabil și disponibilitatea de care a dat dovadă în tot acest timp și propune 

acordarea calificativului de „foarte bine”. 

Domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că este corect calificativul de foarte bine 

sub rezerva că este loc și de mai bine.  Precizează că dânsul personal nu are voie să fie 

foarte mulțumit, apreciind că trebuie să învățăm și să ne pregătim  continuu.                                                           

Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, 

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr.  34/2018 privind  propunerea calificativului la evaluarea performanțelor 

profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 2017.  

 

 

        Punctul nr. 16. - Informarea  nr. 5304/14.02.2018 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. 17.  - Adresa  nr. 3337/29.01.2018 a domnului Pasol Bogdan care 

solicită acordul pentru a  deschide o franciză Fornetti în Brad, amplasarea ei fiind într-un 

car vienez. 

  În urma discuțiilor purtate, domnii consilieri, cu unanimitate de voturi, dau acord de 

principiu pentru identificarea locației în scopul solicitat. 

 

 Punctul Suplimentar nr. 4. - Nota nr. 5755/19.02.2018,  a Compartimentului 

Achiziții Publice prin care se  prezintă Strategia Națională a achizițiilor publice 2018 și 

Programul anual al achizițiilor publice  care este parte integrantă a acesteia.. 

 În urma discuțiilor purtate,  domnii consilieri, cu unanimitate de voturi, dau aviz de 

principiu. 

 

  Punctul nr. 15.  - Diverse. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că în perioada imediat următoare va 

finaliza Scrisoarea Primarului în care va prezenta realizările anului trecut precum și 

obiectivele propuse.   

 În continuare, arată  că urmare întrebărilor de prioritizare în reabilitarea străzilor, 

stabilirea străzilor propuse a fi realizate s-a făcut după anumite principii și anume: 

aglomerare urbană, stare actuală, localizarea față de zona centrală și finalizarea rețelei de 

apă și canalizare. În continuare dă citire  listei cu străzile care urmează a fi reparate  cu 
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pietruire și I.B.U și anume: Avram Iancu, Horia, Nicolae Bălcescu, Protopop Vasile 

Damian, Zorilor, Ecaterina Varga, G-ral Vasile Milea, Florilor, Șoimilor, Primar Ioan 

Bocăescu, Emil Giurgiuca, Brătișa, Amurgului, Dealul Tăului, Dealul Racovei, Prunului, 

Ion Creangă, Rândunelelor, Poienița, Plaiuri, Vulturilor, Baladei, Mioriței, Goșa, drumuri 

vicinale sat Țărățel, drumuri vicinale sat Valea Bradului și drumuri vicinale sat Mesteacăn. 

 Domnul delegate sătesc, Groza Liviu, precizează că pârâul ce străbate satl Ruda 

Brad necesită decolmatare. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest lucru urmează a fi făcut. 

 

 Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Huieț Petru -Voicu,  declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 22  

februarie  2018.  

 

 

 

Brad, 22.02.2018 

 

 

 

 

SECRETAR, 

  CARMEN – IRINA BORA 

 


