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         R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES -VERBAL 

încheiat azi,  22 decembrie  2016,  cu ocazia şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

 

 
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din 

data de 22 decembrie 2016 s-a făcut în data de 16.12.2016 prin Dispoziţia nr. 

960/16.12.2016 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile 

art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare 

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

afişaj din Municipiul Brad. 

Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 16.12.2016, conform 

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

La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie. 

La şedinţă au participat  și cei 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 c.j. David Mihaela 

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

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

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

Secretarul Municipiului Brad. 

 În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C. 

Termica Brad S.A. şi domnul Horia Golea – şef Ocolul Silvic Brad. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi  prevederile 

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

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

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

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din 24 noiembrie 2016 care a fost aprobat cu 

17 voturi "pentru”.  

  



 

2 

 

Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 08 

decembrie 2016 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”. 

Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali 

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:  

 

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

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

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

local.  

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

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

administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”. 

 

În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul doamnei 

preşedinte de şedinţă,  Adina Beciu, pentru a prelua conducerea şedinţei. 
 

Doamna preşedinte de şedinţă,  Adina Beciu, îl roagă pe domnul Primar, Florin 

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

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

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Brad pe anul 

2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Programului privind obligaţiile şi 

responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor 

pentru   buna gospodărire  a Municipiului Brad în anul 2017 şi  a Programului  de 

măsuri  privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2017   – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

3. 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. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de 

referință pentru anul de producție 2017 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  privind stabilirea 

normelor locale  de protecţie a spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea 

acestora pe teritoriul Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

6. Proiect de hotărâre privind participarea Unităţii Administrativ Teritoriale – 

Municipiul Brad ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad.  

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 26 din  blocul ANL  

2004, corp B, situat în Brad,  strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 31 din  blocul ANL  

2004, corp B, situat în Brad,  strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 

45, din Blocul 11, scara D, et.3, ap.45 de pe strada Cuza Vodă, din Municipiul Brad, 

Judeţul Hunedoara, doamnei Mandache Rodica Rozalea – fostă  chiriaşă  – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 

16, din Blocul B24, scara 2, et.1, ap.16 de pe strada Libertății, din Municipiul Brad, 

Judeţul Hunedoara,  doamnei Drăgoi Marina – fostă  chiriaşă– iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

        11.  Informarea  nr. 33.460 /15.12.2016  privind cauzele aflate pe rolul 

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

12.  Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese: 

 -  Adresa nr. 6.147/SR/RM/23.11.2016 a Inspectoratului de Poliție al Județului 

Hunedoara Serviciul Rutier. 

  13.  Diverse.   
 

 Doamna preşedinte de şedinţă,  Adina Beciu, 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 plăţii cotizaţiei pentru 

anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea   Devizului general pentru 

obiectivul de investiţii „ AMENAJARE TEREN DE SPORT MINIFOTBAL ȘI 

HANDBAL”, municipiul Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

  

Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului 

ordinii de zi, doamna preşedinte de şedinţă,  Adina Beciu, supune aprobării 

suplimentarea propusă care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.  

 

 Doamna preşedinte de şedinţă,  Adina Beciu, supune aprobării  Ordinea de zi 

în ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.  

 

După  aprobarea ordinii de zi în ansamblul său, consilierii locali au luat o 

pauză şi au studiat în comisii proiectele de hotărâre suplimentare. 

 

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

ordinea aprobată. 

      

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului 

Municipiului Brad pe anul 2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
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 Doamna preşedinte de şedinţă,  Adina Beciu, 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.19 alin. 

2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ”Pe parcursul exerciţiului 

bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute  la alin. 

1, lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare 

a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 

ordonatorilor principali de credite. 

  Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării 

iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar.” 

 Datorită încasării veniturilor în plus faţă de cele prognozate în sumă de 74,05 

mii lei şi având în vedere necesarul de fonduri la unele capitole bugetare şi 

posibilitatea diminuării la alte capitole bugetare propune rectificarea bugetului 

Municipiului Brad pe anul 2016 cu suma de 74,05 mii lei . 

În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2016 se stabileşte 

la venituri în sumă de 34.162,29  mii lei şi la cheltuieli în sumă de  36.294,95  mii lei. 

Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 se modifică cu suma de 

74,05 mii lei  la  următoarele capitole bugetare: 

07.02 – „Impozite şi taxe pe proprietate   ……………...............…….… 28,17 mii lei; 

30.02 – „Venituri din proprietate   ……………...............…….............… 19,00 mii 

lei; 

33.02 – „Venituri din prestări servicii”…………………………………....1,00 mii lei; 

35.02 – „Amenzi, penalităţi şi confiscări……………..…………………   7,59 mii lei; 

36.02 – „Diverse venituri”…………………………   …...…………….…0,56 mii lei; 

37.02 – „Donaţii şi sponsorizări”          ……………   …...……………  .16,00 mii lei. 

Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 se modifică cu suma de  

74,05 mii  lei la următoarele capitole bugetare:  

      -     61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” ………   ……  ..2,50 mii lei; 

      -     67.02 „Cultură, recreere şi religie” …………   ……..………..10,00 mii lei; 

      -     84.02 „Transporturi” ………………………………..………..55,55 mii lei; 

Cheltuielile bugetului Municipiului  Brad pe anul 2016 se modifică prin virări 

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

      -    51.02 – „Autorităţi publice şi acţiuni externe”           (+)         70,00      mii lei; 

      -    54.02 – „Alte servicii publice generale”                     (-)           8,00      mii lei; 

      -    67.02 – „Cultură, recreere şi religie”                          (+)         18,00      mii lei; 

      -    68.02 – „Asigurări şi asistenţă socială”                      (+)         16,00      mii lei; 

      -    70.02 – „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”      (+)         10,00      mii lei; 

 -    80.02 – „Acţiuni generale economice”                       (+)     90,00     mii lei; 

 -    81.02 - „Combustibil și energie”                                 (-)   300,00      mii lei; 

      -     84.02 – „Transporturi”                                                 (+)      104,00      mii lei. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

  Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu,  supune la vot proiectul de 

hotărâre şi cu  17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

164/2016 privind rectificarea Bugetului Municipiului Brad pe anul 2016. 

 

 

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Programului privind 

obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi 

cetăţenilor pentru   buna gospodărire  a Municipiului Brad în anul 2017 şi  a 

Programului  de măsuri  privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 

2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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 privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin 

instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a 

Municipiului Brad în anul 2017 şi a Programului de măsuri pentru gestionarea 

deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2017. 

 Aceste programe vizează măsuri necesare pentru protecţia şi conservarea 

mediului înconjurător, curăţenia şi salubrizarea localităţii, păstrarea curăţeniei şi 
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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 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 vor fi urmărite 

îndeaproape de către personalul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi 

Privat şi Poliţia Locală din cadrul Primăriei Municipiului Brad. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de 

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire 

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

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

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

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

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

local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului 

public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

  Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali prezenţi,  respectiv  9 consilieri locali. 
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu,,  supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

165/2016 pentru  aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile 

ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru   buna 

gospodărire  a Municipiului Brad în anul 2017 şi  a Programului  de măsuri  

privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2017. 
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Punctul nr. 3. 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. 
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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. 617/2016. 

 Prin adresa nr. 14.902/25.11.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Brad 

sub nr. 32.022/29.11.2016, Ocolul Silvic Brad înaintează un număr de 3 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. 7173PR-CO Birtin - Haideasca, întocmit 

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

silvic a cantităţii de 658 mc. volum net,  în valoare de 62973,42, masă lemnoasă 

provenită din UP1 Brad. 

Prin Actul  de Punere în Valoare  nr. 8126PR-CO Cocoșu, întocmit de către 

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

cantităţii de 356 mc. volum net,  în valoare de 47.168,76, masă lemnoasă provenită 

din UP2 Brad. 

Prin Actul  de Punere în Valoare  nr. 7397PR-CO Cocoșu, întocmit de către 

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

cantităţii de 70 mc. volum net,  în valoare de 3652,51, masă lemnoasă provenită din 

UP2 Brad. 

 A propus valorificarea cantităţii  de 658 mc. volum net de masă lemnoasă pe 

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

Silvice Hunedoara la un preţ minim de pornire al licitaţiei de 95,70 lei/mc. pentru 

care propune preţ de referinţă de 96 lei/mc., valorificarea cantităţii  de 356 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 52,17 lei/mc. pentru care propune preţ de referinţă de 53 lei/mc. precum 

și valorificarea cantităţii  de 70 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 132,49 lei/mc. pentru care 

propune preţ de referinţă de 133 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 
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la bugetul local al Municipiului Brad în conformitate cu Contractul de administrare 

nr. 1454/14.01.2016. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

iniţiat, doamna consilier local, 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 cu 5 voturi „pentru” şi 2 „împotrivă” 

(Dorin Sorin David şi Vasile Bârea) şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire 

raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice 

şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Vasile Bârea, profită de prezenţa domnului Horia 

Golea – şeful Ocolului Silvic Brad şi doreşte să-i adreseze  două întrebări și anume: 

1. Dacă nu există posibilitatea ca masa lemnoasă să fie adusă într-un depozit la 

Brad de unde apoi să poată  fi livrată populaţiei, dată fiind  lipsa lemnului  de foc 

pentru cetățenii municipiului Brad? 

2. Dacă este obligatoriu ca  pădurile să fie defrișate? 

Domnul Horia Golea, şeful Ocolului Silvic Brad precizează că Primăria 

Municipiului Brad  deține în proprietate 510 ha fond forestier, până în prezent s-au 

întocmit amenajamente silvice pe o perioadă de 10 ani, care prevăd modul de 

gospodărire a pădurilor, respectiv înlocuirea arboretului vechi cu altul nou. 

Domnul Horia Golea, şeful Ocolului Silvic Brad arată că amenajamentul 

Primăriei Municipiului Brad prevede exploatarea a 700 mc. produse principale şi 280 

mc. produse secundare, acest volum de masă lemnoasă se poate exploata din pădurea 

primăriei iar neexploatarea acesteia este o pierdere, dacă nu o exploatăm îmbătrâneşte 

şi nu mai are valoare, mai mult statul Român ne impune acest lucru. 

Domnul Horia Golea, şeful Ocolului Silvic Brad menţionează că din punct de 

vedere economic este o pierdere să nu se exploateze masa lemnoasă, amenajamentele 

nu sunt întocmite de primărie sau de Ocolul Silvic, ci de societăţi de amenajare 

private cu avizul Ministerului Pădurilor şi al Gărzii de Mediu. 

Domnul Horia Golea, şeful Ocolului Silvic Brad mai arată că pentru suprafaţa 

de fond forestier al Primăriei Municipiului Brad trebuie încheiat contract de 

administrare, exploatare şi pază care presupune cheltuieli iar aducerea şi valorificarea 

materialului lemnos către populaţie se face conform hotărârii de guvern.      

Domnul Horia Golea, şeful Ocolului Silvic Brad precizează că nu tot lemnul 

este pus în vânzare, ci se aduce în depozit, se sortează în lemn de lucru fasonat care 

se valorifică prin licitaţie şi lemn de foc care se vinde la preţul pieţei iar din cei 1000 

mc. proprietatea Primăriei Municipiului Brad în jur de 300 mc. ar fi lemn de foc care 
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însă presupun un volum de muncă foarte mare din partea Ocolului Silvic Brad. 

Domnul Horia Golea, şeful Ocolului Silvic Brad arată că instituţia pe care o 

conduce are un depozit autorizat în localitatea Baia de Criş şi recunoaşte că au fost 

nepregătiţi în acest an pentru populaţie cu lemn de foc întrucât necesarul nu a fost atât 

de mare, având în vedere că cetăţenii îşi cumpărau lemne de foc de la diferite 

persoane juridice. 

Domnul consilier local, Vasile Bârea mulţumeşte domnului Horia Golea – 

şeful Ocolului Silvic Brad şi consideră că aceste păduri au fost cumpărate de 

înaintaşii noştri cu gândul că vor fi exploatate numai în folosul populaţiei, consideră 

că Primăria Municipiului Brad nu este o societate comercială care să înregistreze doar 

profit, ci este o instituţie care trebuie să servească populaţia şi este de părere că ar 

trebui  să se renunţe un an de zile la defrişări ca să fie o cantitate mai mare de lemne, 

căci în anul curent vine „profitorul” cu plic închis la licitaţie, apoi îl vinde la 

suprapreţ, intervenind astfel specula şi va câştiga tot „profitorul”. 

Domnul consilier local,  Dorel Leaha Ştefan întreabă dacă Ocolul Silvic Brad 

administrează o suprafaţă mult mai mare de pădure sau numai pădurea aparținând 

Primăriei Municipiului Brad, dacă se poate crea un depozit de lemn de foc numai 

pentru populaţie și dacă renunţarea  la exploatarea lemnului, ar însemna o pierdere 

mare pentru primărie? 

Domnul Horia Golea, şeful Ocolului Silvic Brad arată că s-a hotărât în 

Consiliul de Administraţie ca pentru anul viitor pe raza de administrare a Ocolului 

Silvic Brad să se prevadă un volum de 3.000 mc. lemn foc pentru populaţie iar cu 

privire la înfiinţarea unui depozit rentabilitatea acestuia este dată de exploatarea a 

minim 4.500 mc. masă lemnoasă. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă ce cantitate de masă 

lemnoasă s-a vândut în anul 2016 către populaţie? 

Domnul Horia Golea, şeful Ocolului Silvic Brad răspunde că s-a vândut din 

proprietatea statului 350 mc. iar din proprietatea privată 12.000 mc. masă lemnoasă.  

Domnul consilier local, Mihai Mureş întreabă cine mai poate înfiinţa un nou 

depozit? 

Domnul Horia Golea, şeful Ocolului Silvic Brad răspunde că pot înfiinţa 

depozite operatorii economici autorizaţi, care cumpără lemn pe picior şi pot vinde 

către populaţie, dar nu este obligatoriu să deţină depozite. 

Domnul consilier local, Mihai Mureş arată că cel mai eficient este depozitul 

care aparţine statului, însă cetăţenii se plâng că nu au de unde cumpăra  lemn de foc 

şi întreabă dacă operatorii economici au avut masă lemnoasă să vândă populaţiei. 

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam precizează că este important să fie 

ajutat Ocolul Silvic Brad prin înfiinţarea unui depozit pe raza municipiului Brad chiar 

dacă implică costuri, pentru a sprijini populaţia. 

Domnul Horia Golea, şeful Ocolului Silvic Brad arată că un depozit nou 

deschis la Brad ar duce la costuri mari, fiind vorba de platformă betonată, amortizarea 

utilajelor, pentru cetăţeni fiind mai ieftin să se aprovizioneze cu lemne din depozitul 

de la Baia de Criş, decât să cumpere lemn dintr-un depozit de la Brad. 

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că raţiunea înfiinţării depozitului la 
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Baia de Criş a fost aceea a cantităţii mare de lemn de foc şi apreciază că înfiinţarea 

unui depozit pe strada  Frunză Verde din Municipiul Brad este inoportună pentru că 

trebuie traversat tot oraşul, de asemenea deschiderea unui depozit la fosta gură de 

Mină Ţebea este impropriu iar alte locaţii sunt greu de identificat. 

Domnul Primar, Florin Cazacu întreabă care este cantitatea  de lemn de foc 

care a fost solicitată în anul  2016? 

Domnul Horia Golea, şeful Ocolului Silvic Brad răspunde că cca. 800 mc., dar 

volumul de masă lemnoasă exploatat trebuie să respecte cererea pieţei în condiţiile în 

care lemnul de foc nu are nici o folosinţă industrială. 

Domnul Primar, Florin Cazacu arată că amenajamentul pe care îl deţine în 

proprietate Primăria Municipiului Brad trebuie valorificat obligatoriu, reglarea 

preţului o face piaţa, iar rigorile legii au creat o atitudine rezervată agenţilor 

economici de a exploata masa lemnoasă, însă este convins că la anul viitor se vor 

adapta şi vor scoate material lemnos pe piaţă şi consideră că prin neaprobarea 

proiectului de hotărâre supus dezbaterii s-ar comite o uşoară imprudenţă. 

Domnul Horia Golea, şeful Ocolului Silvic Brad arată că oricum Consiliul 

Local Brad va trebui să suporte cheltuieli de administrare ale fondului forestier chiar 

dacă nu aprobă vânzarea. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali prezenţi,  respectiv  11 consilieri locali. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu,  supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  14 voturi „pentru” şi 3 voturi „împotrivă” (Vasile Bârea, Voicu 

Petru Huieţ şi Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

166/2016 privind trecerea unei cantităţi de  masă lemnoasă din proprietatea 

publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi  exploatarea şi 

valorificarea acesteia. 

 

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de partizi şi a 

preţurilor de referinţă pentru anul de producţie 2017 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu,  dă cuvântul domnului Primar,  

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

expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin H.G. nr. 617/2016 s-a 

aprobat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică a statului român şi a unităţilor administrativ-teritoriale.  

Regulamentul reglementează modul de valorificare a masei lemnoase, în 
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condiţii de eficienţă maximă (valorificare superioară) pentru întreaga masă lemnoasă 

extrasă, atât din fondul forestier de stat, cât şi din fondul public al unităţii 

administrativ – teritoriale.  

Ca regulă generală, vânzarea masei lemnoase pe picior şi a masei lemnoase 

fasonate se face prin licitaţie publică (cu strigare, în plic închis, mixtă sau electronică) 

existând şi reglementări privind valorificarea (vânzarea) prin negociere, cât şi prin 

vânzare directă. Masa lemnoasă destinată vânzării se publică în SEAP, cu toate 

detaliile impuse prin Regulament sau, dacă este destinată consumului propriu al 

instituţiilor publice de interes local care nu desfăşoară activitate economică şi sunt 

finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat ori de la bugetul local, autoritatea 

contractantă, prin administratorul fondului forestier, o pune la dispoziţie pentru 

achiziţie directă.  

În niciunul din cele două situaţii, preţul de pornire al licitaţiei, respectiv preţul 

de achiziţie directă, nu poate fi mai mic decât preţul de referinţă propus de 

administratorul fondului forestier – Ocolul Sivlic Brad – şi aprobat de Consiliul 

Local. 

 Documentul de referinţă al preţului minim este Actul de Punere în Valoare 

(APV) care va ţine cont de nivelul de piaţă al preţurilor de referinţă pe specii și pe 

sortimente, de gradul de accesibilitate, de tehnologia de exploatare. 

Atât preţul de referinţă, cât şi procedura de valorificare, vor fi aprobate de 

Consiliul Local, în baza metodologiei de calcul în care se utilizează cel puţin 

următoarele elemente ale pieţei concurenţiale: preţurile minime pe specii şi 

sortimente, grade de accesibilitate în parchet, tehnologia de exploatare în regim 

silvic. Se va ţine cont de raportul cerere – ofertă, în vederea valorificării cât mai 

eficiente a masei lemnoase extrase din fondul forestier public al  unităţii administrativ 

- teritoriale Brad. 

Prin adresa nr.14.896/06.12.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Brad 

sub nr. 32.023/29.11.2016, Ocolul Silvic Brad înaintează spre aprobare Lista cu 

prețurile de referință pentru anul de producție 2017, pe specii/grupe de accesabilitate, 

sortimente dimensionale și natura produsului precum și Lista de partizi întocmită 

conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 617/2016. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

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

local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului 

public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali prezenţi,  respectiv  11 consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

167/2016  privind aprobarea Listei de partizi şi a preţurilor de referinţă pentru anul 

de producţie 2017.  

 

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  

privind stabilirea normelor locale  de protecţie a spaţiilor verzi, organizarea, 

dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Brad – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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 refacerea şi protejarea mediului 

înconjurător reprezintă o prioritate în activitatea municipalităţii, în vederea creării 

unui mediu prielnic pentru dezvoltarea calităţii vieţii, atât în prezent, cât şi pentru 

generaţiile viitoare. În ultimii ani, s-a constatat că suprafeţele definite ca spaţii verzi 

au fost diminuate din cauza distrugerii acestora, a schimbării destinaţiei lor şi a 

impactului negativ al unor activităţi economice şi sociale.  

Ţinând cont de funcţiile importante ale zonelor verzi în îmbunătăţirea calităţii 

mediului prin reducerea poluării şi îmbogăţirea atmosferei cu oxigen, îmbunătăţirea 

climatului prin creşterea umidităţii atmosferice, în amortizarea zgomotelor urbane, 

îmbunătăţirea aspectului estetic şi arhitectural al oraşului, precum şi în crearea unui 

cadru adecvat practicării sportului şi activităţilor recreative, astfel încât deteriorarea şi 

diminuarea spaţiilor verzi constituie pierderi ireparabile, cu efect negativ asupra stării 

de sănătate a populaţiei.  

Odată cu apariţia unor acte normative privind reglementarea spaţiilor verzi, au 

fost stabilite şi obligaţiile administraţie publice locale referitoare la conservarea şi 

creşterea acestora, după cum urmează: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 

nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
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României nr. 195/2005 privind protecţia mediului, faptul că este interzisă schimbarea 

destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi, precum şi mărirea indicelui de spaţiu 

verde, Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

zonele urbane, în care se subliniază că răspunderea pentru diminuarea suprafeţelor 

verzi revine atât autorităţilor locale, cât şi persoanelor fizice/juridice şi Legea nr. 

265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 

195/2005 privind protecţia mediului,cu modificările şi completările ulterioare), 

referitor la obligaţia administraţiei publice locale de a menţine, întreţinere şi 

dezvoltare a spaţiilor verzi.  

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de 

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire 

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

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

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

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

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

local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului 

public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan solicită să se facă o urmărire mai 

atentă a întreţinerii spaţiilor verzi nu numai vara, ci şi iarna, mai cu seamă la blocurile 

care sunt prevăzute cu hornuri unde se taie lemne pe spaţiul verde şi nu se curăţă 

resturile. 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea arată că a observat că spaţiile verzi sunt 

folosite ca locuri de parcare şi solicită Poliţiei Locale Brad ca o dată la 6 luni să 

prezinte Consiliului Local Brad o informare cu situaţia amenzilor date pentru 

parcarea maşinilor pe spaţiile verzi. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că este o activitate permanentă a 

Poliţiei Locale urmărirea modului de întreţinere şi de păstrare a spaţiilor verzi, s-au 

ridicat multe maşini abandonate, s-a creat o parcare pe strada Vânătorilor, totuşi 

există unele zone verzi care sunt folosite accidental ca zone de parcare iar dumnealui 

a respins orice solicitare de a desfiinţa un spaţiu verde ca să devină parcare, poziţia 

domnului consilier local Vasile Bârea fiind o chestiune care interesează pe toţi şi care 

reprezintă executivul. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, menţionează că proiectul de 

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

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

total al consilierilor locali în funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

168/2016 privind aprobarea Regulamentului  privind stabilirea normelor locale  

de protecţie a spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe 

teritoriul Municipiului Brad. 

 

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind participarea Unităţii Administrativ 

Teritoriale – Municipiul Brad ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri  – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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 S.C. Bursa Română de Mărfuri 

este o structură unilaterală de tranzacţionare reglementată şi supravegheată de 

Camera de Comerţ şi Industrie a României care garantează în mod natural preţurile 

pieţei (este o piaţă transparentă, pe care preţul se formează natural, ca urmare a 

cererii şi ofertei). 

 Procedurile de tranzacţionare sunt avizate de către CCIR şi aduc o serie de 

avantaje beneficiarilor care le utilizează după cum urmează: 

- Transparenţa tuturor tranzacţiilor realizate prin intermediul ringurilor de 

tranzacţionare ale BRM; 

 - Concurenţa deschisă pentru toţi operatorii economici şi nu generează efecte 

negative asupra concurenţei; 

 - Timpul redus al procedurilor de tranzacţionare; 

 - Preţurile obţinute în urma tranzacţiilor sunt cele mai competitive din piaţă şi 

sunt obţinute transparent; 

 Scopul participării Municipiului Brad ca membru afiliat la Bursa Romana de 

Mărfuri este acela de a diminua cheltuielile efectuate de municipalitate cu energia 

electrica si produsele petroliere.  

Precizează faptul că Municipiul Brad, în calitate de consumator eligibil, poate 

achizitiona de pe piața liberă aceşti agenţi energetici la preţuri mai mici decât cele 

standard oferite. 

În afara consumatorilor proprii: sediul, iluminat public, semafoare, Casa de 

Cultură Brad, Biblioteca Muncipală “Gheorghe Pârvu”, Cantina Socială Brad, etc, 

pot fi cuprinse si instituţiile de învăţământ şcolar si preşcolar de pe raza Municipiului 

Brad, precum si Spitalul Municipal  Brad. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad 
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dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

economice, prognoze, buget, finanţe 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. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali prezenţi,  respectiv  9 consilieri locali. 
 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

169/2016 privind participarea Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul 

Brad ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri . 
 
 

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 26 din  

blocul ANL  2004, corp B, situat în Brad,  strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara 

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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 cererea înregistrată la 

Primăria Municipiului Brad sub nr. 32.828/08.12.2016, doamna Micu Laura Elena a 

solicitat predarea  locuinţei nr. 26, din blocul ANL 2004, corp B, etaj III, situat în 

Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara. 

 Doamna Micu Laura Elena a devenit proprietara unei locuințe  prin cumpărare, 

motiv pentru care renunță la locuința deținută cu chirie.  

Precizez că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune. 
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  Conform  legislaţiei  în  vigoare în luna februarie 2016 s-a aprobat, prin H.C.L. 

nr. 28/2016, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2016. 

În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi 

în Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, Comisia socială de analiză şi repartizare a 

locuinţelor  pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat 

Procesul - verbal nr. 33.439/15.12.2016 prin care s-a propus repartizarea acestei 

locuinţe vacante doamnei Ciontoş Alexandra Cosmina, care îndeplineşte condiţiile 

legale de repartizare a unei locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei 

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

agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier 

local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care 

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

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

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

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

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

total al consilierilor locali în funcţie,  respectiv 11 consilieri locali. 
 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu,  supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

170/2016   privind repartizarea  locuinţei nr. 26 din  blocul ANL  2004, corp B, 

situat în Brad,  strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara. 

 

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 31 din  

blocul ANL  2004, corp B, situat în Brad,  strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara  

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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 
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Local nr. 144/2016,  locuinţa nr. 31, din blocul ANL 2004, corp B, etaj IV, situat în 

Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara a fost repartizată domnului Faur Călin 

Nicolae.      

După semnarea Contractului de închiriere și preluarea locuinței sus amintite, 

prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 31.240/21.11.2016,  

susnumitul  a  solicitat  predarea locuinţei nr. 31 deţinută cu chirie, în blocul ANL 

2004, corp B, etaj IV,  situat în Brad,  strada  Nestor Lupei, judeţul Hunedoara. 

 Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2016 s-a aprobat, prin H.C.L. 

nr. 28/2016, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2016. 

În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în 

Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal 

nr33.439/15.12.2016 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante 

doamnei Petrușel Sanda  - Angela, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a 

unei locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

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

dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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

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

iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei 

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

agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier 

local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care 

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

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

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

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

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

total al consilierilor locali în funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 
Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

171/2016 privind repartizarea  locuinţei nr. 31 din  blocul ANL  2004, corp B, 

situat în Brad,  strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.  
 

 

Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii 
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pentru locuinţa nr. 45, din Blocul 11, scara D, et.3, ap.45 de pe strada Cuza Vodă, 

din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei Mandache Rodica Rozalea – 

fostă  chiriaşă   – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu,  dă cuvântul domnului Primar,  

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

expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, doamna Mandache Rodica – 

Rozalea, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

32.824/08.12.2016,  solicită o nouă repartiţie pentru locuinţa nr. 45, din Blocul 11, 

scara D, et.3, ap.45 de pe strada Cuza Vodă, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara.

 Menţionează că, doamna Mandache Rodica - Rozalea a fost beneficiara 

Contractului de închiriere nr. 14.874/23.11.2011 pentru  locuința   sus amintită  care  

a expirat în data de 30.06.2016. 

 Din actele prezentate rezultă că fosta chiriaşă – doamna Mandache Rodica - 

Rozalea, la această dată  nu are datorii faţă de Primăria Municipiului Brad,  nu are 

datorii faţă de Asociaţia de Proprietari nr. 9 din care face parte iar de la energia 

termică este debranșată, așa cum rezultă din procesul verbal încheiat de S.C. 

TERMICA BRAD S.A..  

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

dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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

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

iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei 

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

agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier 

local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care 

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

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

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

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu,  menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

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

total al consilierilor locali în funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

172/2016 privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 45, din Blocul 
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11, scara D, et.3, ap.45 de pe strada Cuza Vodă, din Municipiul Brad, Judeţul 

Hunedoara, doamnei Mandache Rodica Rozalea – fostă  chiriaşă.  
 

Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii 

pentru locuinţa nr. 16, din Blocul B24, scara 2, et.1, ap.16 de pe strada Libertății, 

din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara,  doamnei Drăgoi Marina – fostă  

chiriaşă – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu,  dă cuvântul domnului Primar,  

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

expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, doamna Drăgoi Marina prin 

cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 32.830/08.12.2016  solicită 

o nouă repartiţie pentru locuinţa nr. 16, din Blocul B24, scara 2, et.1, ap.16   de pe 

strada Libertății, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara.  

Menţionează că, doamna Drăgoi Marina a fost beneficiara Contractului de 

închiriere nr. 11.216/05.09.2011 pentru  locuința   sus amintită  care  a expirat în data 

de 30.06.2016. 

 Din actele prezentate rezultă că fosta chiriaşă – doamna Drăgoi Marina  are la 

data de 30.11.2016, faţă de Primăria Municipiului Brad, un debit restant  în sumă de 

3.143,57 lei,  pentru care are încheiat  procesul  verbal nr. 32.805/08.12.2016,  prin 

care s-a angajat să achite lunar, începând cu luna ianuarie 2017, suma de 200,00 lei 

din care: chirie curentă -54,90 lei și sume restante 145,10 lei, până la stingerea 

debitului restant. 

Totodată, doamna Drăgoi Marina mai are și faţă de Asociaţia de Proprietari nr. 

5 din care face parte o datorie în valoare totală de 3683,38 lei din care: taxe comune 

neachitate în sumă de 3088,48 lei și penalități de întârziere  în sumă de 594,90 lei. 

Susnumita,  prin Convenția de eșalonare nr. 35/28.11.2016 se obligă să o achite lunar, 

începând cu luna decembrie 2016, suma de 306,948 lei. 

Menționează că așa cum reiese din adresa nr. 2084/17.08.2016 a  S.C. 

TERMICA BRAD S.A., solicitanta nu are datorii  la  energia  termică.   

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

dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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

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

iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei 

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

agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier 

local, Adrian Petruş,  dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care 

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

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

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

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
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 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu,  menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

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

total al consilierilor locali în funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

173/2016 privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 16, din Blocul 

B24, scara 2, et.1, ap.16 de pe strada Libertății, din Municipiul Brad, Judeţul 

Hunedoara,  doamnei Drăgoi Marina – fostă  chiriaşă.  

 

Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea plăţii cotizaţiei pentru 

anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, dă cuvântul domnului Primar,  

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

expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.116/2008,  Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”. 

Această asociere între unităţile administrativ teritoriale ale Judeţului 

Hunedoara are drept scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de alimentare cu 

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

precum şi pentru creşterea capacităţii de atragere de fonduri externe nerambursabile 

pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura aferentă acestor servicii. 

Prin Hotărârea nr. 20/20.12.2016 a Adunării Generale a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST” HUNEDOARA s-a aprobat 

metodologia de calcul a cotizaţiei pentru anul 2017, de 1,00 lei/locuitor, aplicată la 

populaţia după domiciliu, furnizată de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara la 

data de 1 ianuarie 2016 precum şi cotizaţia pentru anul 2017 a Municipiului Brad în 

cuantum de 15.927 lei iar decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul bugetar 

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

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

dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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

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

iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de 

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

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

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Mihai Mureş face cunoscut că  potrivit art. 46 din 

Legea nr. 215/2001 nu votează la acest proiect de hotărâre pentru că este membru în 

Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA 

PREST HUNEDOARA”. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 
 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local nu votează (Mihai Mureş) se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2016 privind  aprobarea plăţii 

cotizaţiei pentru anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru 

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”. 

 

 

Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general 

pentru obiectivul de investiţii „ AMENAJARE TEREN DE SPORT MINIFOTBAL 

ŞI HANDBAL”, municipiul Brad, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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. 131/2015 s-a aprobat obiectivul de investiții "AMENAJARE TEREN DE 

SPORT CU DOTĂRI AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO – 1, 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA" a cărui valoare estimată a 

lucrărilor este de 3.730,11 mii lei inclusiv TVA din care C+M-2.725,46 mii lei 

inclusiv TVA . 
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 Amenajarea propusă cuprinde următoarele obiective:  

- teren de minifotbal  și  handbal cu suprafața de 800 m²; 

- teren de minifotbal , baschet  și fotbal tenis cu suprafața de 360 m²; 

- clădire vestiar pentru două echipe , cu suprafața de 114,7 m², regim de 

înălțime parter; 

- împrejmuire cu h-6 m pe structură metalică prevazută cu panouri 

fonoizolatoare; 

- instalație de iluminat nocturn pentru baza sportivă; 

- trotuare perimetrale bazei sportive; 

- zone verzi amenajate perimetral căilor de circulație;    

- colectoare de categoria  a III-a în zona studiată; 

- iluminat stradal  în zona studiată; 

- gradene pentru spectatori. 

Suprafețele de joc propuse se vor realiza din gazon sintetic – multisport. 

 Pentru degrevarea bugetului local de unele cheltuieli din venituri proprii,  s-a 

încercat accesarea unei finanţări din fonduri europene nerambursabile, situaţie în care 

obiectivul propus ar fi  beneficiat de îmbunătăţiri semnificative.  

 Datorită faptului că accesarea acestor fonduri nu este posibilă, se propune 

realizarea investiției, astfel încât valoarea lucrărilor să poată fi susţinută în totalitate 

de la bugetul local: 

1.AMENAJARE TEREN DE SPORT MINIFOTBAL ȘI HANDBAL; 

2.AMENAJARE TEREN DE SPORT MINIFOTBAL, BASCHET ȘI 

FOTBAL TENIS. 

Astfel, pentru primul obiectiv „AMENAJARE TEREN DE SPORT 

MINIFOTBAL ȘI HANDBAL”, municipiul Brad judeţul Hunedoara, valoarea 

totală  finanțată de la bugetul local va fi de 441,000  mii lei cu TVA, din care C+M= 

434,500 mii lei. 

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

dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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

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

iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de 

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire 

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

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

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

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

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

local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului 

public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat.   

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă sunt discuţii pe 
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marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

  
 

Domnul Primar, Florin Cazacu arată că în anul 2015 s-a gândit construirea unei 

baze sportive în Municipiul Brad care avea o valoare estimată de 37 mld. lei, 

mizându-se pe atragerea de fonduri europene, dar pentru că acestea nu au putut fi 

accesate iar în acest an există alocaţie bugetară  pentru a putea fi amenajată o parte 

din baza sportivă s-a solicitat proiectantului să facă un deviz doar pentru acest 

obiectiv. 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea are rugămintea ca atunci când sunt 

proiecte  foarte importante, materialele de şedinţă să fie puse la dispoziţia comisiilor 

pentru a fi consultate din timp şi să nu le mai fie puse în faţă şi „strânşi cu uşa” să 

voteze.   

Domnul consilier local, Vasile Bârea arată că nu este împotriva realizării  

obiectivului de investiții supus aprobării, doar că, dorința dumnealui este ca proiectul 

de hotărâre să fie pus în discuție în comisiile de specialitate ale Consiliului Local din 

timp, să fie cântărite avantajele şi dezavantajele, menționând că este ultima dată când 

mai votează în astfel de condiţii. 

Domnul consilier local, Mihai Mureş propune ca atunci când vor mai fi astfel 

de proiecte de hotărâre suplimentare față de proiectul ordinii de zi, consilierii locali 

să se întâlnească cu o oră şi jumătate înainte de şedinţă pentru a dezbate proiectele de 

hotărâre suplimentare în comisii. 

Domnul Primar, Florin Cazacu arată că legea prevede posibilitatea  

suplimentării  ordinii de zi, menționează că există  această sumă prevăzută în bugetul 

local şi îl asigură pe domnul consilier local, Vasile Bârea că nimeni nu încalcă legea, 

că proiectele de hotărâre nu sunt făcute pe genunchi şi aruncate pe masa consilierilor 

iar intenţiile dânsului sunt cele mai bune şi totodată legale. 

Domnul Primar, Florin Cazacu mai precizează că a solicitat proiectantului să 

defalce devizul doar pentru partea din proiect ce poate fi finanţată din bugetul local. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

 Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru” şi 1 „abţinere” (Dorin Sorin David) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2016 pentru aprobarea Devizului general 

pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT 

MINIFOTBAL ŞI HANDBAL”, municipiul Brad, judeţul Hunedoara. 
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 Punctul nr. 11.  Informarea nr. 33.460/15.12.2016  privind cauzele aflate 

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

parte. 

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

 

 Punctul nr.12. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese: 

 -  Adresa nr. 6.147/SR/RM/23.11.2016 a Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara Serviciul Rutier prin care se solicită Primăriei Municipiului 

Brad să dispună constituirea unei comisii care să analizeze la faţa locului 

oportunitatea restricţionării traficului rutier pe strada Moţilor din Municipiul Brad, 

sectorul cuprins între podul peste râul Luncoi şi ieşirea din Municipiul Brad spre 

Crişcior, prin limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor la 30 km/h ori stabilirea 

de alte soluţii prin care să fie rezolvată nemulţumirea cetăţenilor, Benea Cătălin şi 

Miheţ Dorina, care locuiesc în zonă şi reclamă faptul că le este afectată structura de 

rezistenţă a locuinţelor urmare vibraţiilor induse de traficul greu din zonă. 

 Domnul consilier local, Adrian Petruş  precizează că restricţionând circulaţia în 

zona respectivă se vor crea ambuteiaje, că nu este o idee bună restricționarea vitezei 

deoarece acest sector de drum este drum naţional şi nu se impune reducerea vitezei, 

mai mult, menționează că restricţionarea vitezei de circulaţie se face numai cu avizul 

I.P.J. Hunedoara.  

Domnul Primar, Florin Cazacu arată că I.P.J. Hunedoara cere constituirea unei 

comisii care să analizeze situaţia semnalată, comisie care se va constitui la nivelul 

executivului iar această problemă va fi soluţionată când DN76 va intra în reabilitare. 
 

  Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că este ultima şedinţă ordinară a 

Consiliului Local Brad din anul 2016, că este un an cu multe provocări dar și cu 

multe realizări  şi anume:  

 - în anul 2016 s-a încheiat Proiectul de reabilitare infrastructură apă şi canal 

(strada Săveşti, strada Prunului, strada Amurgului, strada Poieniţa);  

- a fost asfaltată strada Cuza Vodă;  

- a fost pus în funcţiune Centru de Agrement, Recreere şi Educaţie Brad; 

 - a fost inaugurată Piaţa Agroalimentară Brad; 

 - a fost extins Compartimentul de Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal 

Brad; 

 - s-a pus în funcţiune PT nr. 2 şi reabilitată 1.900 m. liniari conductă izolată; 

 - este în curs de derulare procedura de achiziţie publică pentru reabilitarea 

Cinematografului Brad; 

 - documentația  de realizare a podului peste Crişul Alb a trecut de C.T. la 

C.N.I.  urmând să se obţină avizul C.T. la Ministerul Dezvoltării Regionale; 

 - este în curs de derulare procedura de achiziţie publică pentru PT nr. 22 şi 

peste 90% din punctele termice au fost reabilitate în Brad; 
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 - s-a  târnosit după 80 de ani,  Biserica din Cartierul Micro I „Peste Luncoi”; 

 - s-a aprobat documentaţia pentru terenul de sport din Cartierul Micro I „Peste 

Luncoi”, urmând să înceapă lucrările. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu mulţumeşte la final  de an atât în numele 

domnului Viceprimar, Vasile Podaru cât şi în numele salariaţilor Primăriei 

Municipiului Brad, consilierilor locali pentru buna colaborare. 
 

 

 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, urează celor prezenţi „Un an nou 

plin de reușite și Sărbători fericite!”. 

  

 Punctul 13.   Diverse. 
 

 

Nemaifiind alte discuţii,  doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data 

de 22 decembrie 2016.  

 

 

 

Brad, 22.12.2016 

 

 

SECRETAR, 

  MIHAELA DAVID  

 

 
 

 


