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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, 24 mai 2018,  cu ocazia şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din 

data de 24 mai 2018 s-a făcut în data de 17.05.2018 prin Dispoziţia nr. 284/17.05.2018 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 18 mai 2018, conform 

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

La şedinţă au fost prezenți  toți cei 17 consilieri locali în funcție. 

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. și domnul Ioan Cobori - manager al Spitalului Municipal Brad. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doamna Secretar, Carmen - Irina 

Bora, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia,  invitându-i  

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

Doamna Secretar,  Carmen - Irina Bora, supune spre aprobare procesul verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 26 aprilie 2018  care a fost 

aprobat cu 17  voturi "pentru”. 

Doamna Secretar,  Carmen - Irina Bora, supune spre aprobare procesul verbal al 

şedinţei de îndată a Consiliul Local al Municipiului Brad din 10 mai 2018  care a fost 

aprobat cu 17  voturi "pentru”. 

Totodată, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, reaminteşte consilierilor locali 

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:  

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

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

are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu 
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excepția  situațiilor prevăzute de art. 57 alin. 4^1 și art. 101 alin. 3^1.  

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

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

Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”. 

 

În continuare, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, dă cuvântul domnului  

preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel pentru a prelua conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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 aprobarea Situaţiilor financiare anuale - bilanţul 

contabil şi contul anual de execuţie ale Municipiului Brad la data de 31.12.2017 – iniţiat 

de Primarul Municipiului Brad. 

          2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Eficientizarea energetică a 

imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul 

Hunedoara”, cod SMIS 118451 și a cheltuielilor aferente acestuia – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 

privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico –

Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului 

Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” în 

vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,Apelul de proiecte nr. 

POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B – 

Clădiri Publice, modificată prin H.C.L.  nr. 141/2017 - iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor Tehnico – Economice și a 

Devizului General pentru obiectivul de investiții „Parcare în Cartierul Micro I, 

municipiul Brad, județul Hunedoara” - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului  de Ambulanţă 

Judeţean  Hunedoara – Deva a unui imobil – teren din proprietatea privată a Municipiului 

Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 4 din  blocul ANL  2010, 

scara B, parter, situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

           7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 1 din blocul 1B situat în 

municipiul  Brad, strada Libertăţii, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

  8. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 80 din Blocul 105 G, situat 

în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  judeţul Hunedoara  – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

  9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 86 din Blocul 105 G, situat 

în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  Judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

  10. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 87 din Blocul 105 G, situat 
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în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

            11. Informarea  nr. 13.823/15.05.2018  privind cauzele aflate pe rolul instanţelor 

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

            12.  Diverse.  

                                                            

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot ordinea de zi 

prezentată care se aprobă cu 17 voturi "pentru”. 

 

         În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu solicită retragerea de pe Ordinea de 

zi a proiectului de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 1 din blocul 1B situat în 

municipiul  Brad, strada Libertăţii, județul Hunedoara, proiect înscris la punctul nr. 7 

precum și renumerotarea ordinii de zi.  

 Solicită retragerea acestui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, în urma 

deplasării la fața locului  a angajaților Primăriei  care au constatat starea  deplorabilă în 

care se află această locuință. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune aprobării modificarea 

ordinii de zi prin retragerea punctului 7 și renumerotarea acesteia, care se aprobă cu 17 

voturi "pentru”. 

 

  Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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 pentru  modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Brad nr. 134/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Brad  pe  anul 2018  pentru Aparatul 

de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor publice  din 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 Suplimentar 2.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Brad nr. 155/2015 privind  darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat 

în Brad, strada  Independenţei – clădire anexă - Casa de Cultură Brad - inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 Suplimentar 3. Nota de informare nr. 14322/23.05.2018 a Compartimentului 

Unitatea Locală de Monitorizare; 

 Suplimentar 4. Adresa nr. 180/645/24.05.2018 a C.N.A.I.R. S.A. – Direcția 

Regională de Drumuri și Poduri Timișoara; 

 Suplimentar 5.  Adresa nr. 14.203/21.05.2018  a Clubului Sportiv „Armata Aurul” 

Brad. 

 Suplimentar 6. Adresa nr. 4199/22.05.2018 a Ministerului Sănătății – Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Hunedoara. 

 

 Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea  proiectului ordinii de zi, domnul 
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preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune aprobării suplimentările la Ordinea 

de zi propuse, care se aprobă cu 17 voturi "pentru”. 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Leaha - Ștefan Dorel, supune aprobării Ordinea de 

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

 

 Domnul consilier local, Huieț Voicu Petru, precizează că, potrivit art. 51 lit. d din 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Brad, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 ”Secretarul numără voturile și consemnează 

rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință” și nu este obligația 

președintelui de ședință, așa cum a afirmat domnul Primar într-o ședință de consiliu 

anterioară. În continuare,  propune ca doamna Secretar, de acum înainte, la ședințele  

ordinare de consiliu să ocupe loc în prezidiu, lângă președintele de ședință, pentru a putea 

număra mai bine voturile domnilor consilieri locali. 

 

 Domnul consilier local, Manea Iosif, solicită președintelui de ședință permisiunea 

de a părăsi mai devreme lucrările ședinței pentru a-și rezolva anumite probleme 

personale.  

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Leaha - Ștefan Dorel, supune aprobării această 

solicitare. 

 Domnii consilieri au fost de acord în unanimitate cu solicitarea domnului consilier 

local, Manea Iosif. 

 

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

aprobată. 

 

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare 

anuale - bilanţul contabil şi contul anual de execuţie ale Municipiului Brad la data de 

31.12.2017  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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. 57 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare 

autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de 

execuţie ale bugetelor prevăzute în următoarea structură: 

a) -  la venituri:   

  - prevederi bugetare iniţiale;   

  - prevederi bugetare definitive;   

  - încasări realizate;   

b) -  la cheltuieli:   

  - credite bugetare iniţiale;   

  - credite bugetare definitive;   

   - plăţi efectuate. 
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 Referitor la contul de executie al bugetului local precizăm următoarele: 

    - veniturile bugetului local în anul 2017 au fost realizate în sumă de 

33.905.003 lei; 

             - plățile bugetului local sunt realizate în suma de 34.284.142 lei; 

             - execuția bugetului local la finele trimestrului IV 2017 se încheie cu un 

deficit de 379.139 lei.  

 În contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii sunt 

cuprinse venituri proprii în sumă de 19.032.118 lei și plăți în suma de 18.614.850 lei, 

rezultând un excedent de 235.602 lei. 

             Principalele elemente ale bilanțului contabil al Municipiului Brad la data de 

31.12.2017 sunt următoarele: 

    -  active necurente: 235.380.794 lei; 

    - active curente : 20.115.269 lei; 

  - creanțe bugetare: 13.434.970lei; 

  - capitaluri proprii: 247.160.849 lei; 

  - există și provizioane constituite în sumaăde 545.723 lei. 

  - total datorii 8.335.214 lei. 

  Stocurile de  materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor 

de inventar, marfuri și alte stocuri prezintă la finele perioadei soldul de 4.458.247 lei. 

            Rezultatul patrimonial determinat ca fiind diferența dintre total active și total 

pasive reprezintă soldul final creditor de 2.498.614 lei. 

            În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre șia propus 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia  în forma prezentată.  

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

iniţiat, doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina 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, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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 
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completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție,  

respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de 

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

Local nr. 75/2018 privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale - bilanţul contabil 

şi contul anual de execuţie ale Municipiului Brad la data de 31.12.2017.  
 

 

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Eficientizarea 

energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, 

județul Hunedoara”, cod SMIS 118451 și a cheltuielilor aferente acestuia  – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha -Ștefan Dorel, 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, prin Primar, a 

accesat fonduri nerambursabile pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare energetică a 

imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC al Spitalului Municipal Brad, județul 

Hunedoara”, în cadrul  Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Apelul de 

proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 

Operaţiunea B – Clădiri Publice. 

  Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2017, modificată prin H.C.L. nr. 

141/2017 s-a aprobat Documentaţia Tehnico - Economică şi Indicatorii Tehnico – 

Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului 

Ambulatoriu și Dispensar TBC al Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara”. 

  Conform Ghidului specific pentru prioritatea de investiții 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, A.D.R.  Vest, prin adresa nr. 8581/04.05.2018, 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 12827/07.05.2018, ne-a comunicat 

faptul că proiectul „Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC al 

Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” a fost selectat pentru etapa precontractuală 

și, în scopul continuării acestui proces, a solicitat aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

aferente acestuia. 

 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, 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, Miheț Ancuța Florentina 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 
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Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 

dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.   

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                             

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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, Leaha - Ștefan  Dorel, supune la vot proiectul de 

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

Local nr. 76/2018 privind aprobarea proiectului „Eficientizarea energetică a 

imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul 

Hunedoara”, cod SMIS 118451 și a cheltuielilor aferente acestuia .  
 

 Domnul  Primar, Florin Cazacu, le mulțumește domnilor consilieri pentru că au 

înțeles importanța acestui proiect și au votat în unanimitate pentru adoptarea acestei 

hotărâri. 

 

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

Local nr. 123/2017 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a 

Indicatorilor Tehnico –Economici   pentru obiectivul de investiţii „ Eficientizare 

energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, 

județul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-

2020,Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de 

Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice, modificată prin H.C.L.  nr. 141/2017  – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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, prin Primar, a 

accesat fonduri nerambursabile pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare energetică a 

imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC al Spitalului Municipal Brad, județul 

Hunedoara”, în cadrul  Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Apelul de 

proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 

Operaţiunea B – Clădiri Publice. 

  Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2017, modificată prin H.C.L. nr. 

141/2017 s-a aprobat Documentaţia Tehnico - Economică şi  Indicatorii Tehnico – 

Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului 

Ambulatoriu și Dispensar TBC al Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara”. 

  Conform Ghidului specific pentru prioritatea de investiții 
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POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, A.D.R.  Vest, prin adresa nr. 8581/04.05.2018, 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 12827/07.05.2018, ne-a comunicat 

faptul că proiectul „Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC al 

Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” a fost selectat pentru etapa precontractuală 

și, în scopul continuării acestui proces, a solicitat actualizarea documentației tehnico – 

economice și a indicatorilor tehnico – economici în conformitate cu ultima formă a 

devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară. 

           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, 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, Miheț Ancuța Florentina 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, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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. 77/2018 privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 

privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico –

Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului 

Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” în 

vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de 

proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, 

Operaţiunea B – Clădiri Publice, modificată prin H.C.L.  nr. 141/2017. 

 

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Documentațiilor Tehnico 

– Economice și a Devizului General pentru obiectivul de investiții „Parcare în 
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Cartierul Micro I, municipiul Brad, județul Hunedoara” – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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 amenajării în Cartierul 

Micro 1 din municipiul Brad a unui trotuar în imediata apropiere a terenului de sport, a 

unei parcări de autoturisme și a unei alei de acces la parcare s-a comandat  elaborarea 

unui Studiu de fezabilitate.  

 Proiectul  nr. 6/2018 - Studiu de fezabilitate, elaborat de către  S.C. Decomar 

Proiect S.R.L. Deva a fost promovat pentru a asigura creșterea gradului de confort și a 

condițiilor de siguranță a circulației rutiere și pietonale în Cartierul Micro 1 din 

municipiul Brad. 

  Pentru execuția lucrărilor propuse urmează sa fie ocupată o suprafață de teren de 

610 mp, proprietatea domeniului public al Municipiului Brad, situată în cartierul Micro I, 

adiacent terenului de sport (partea NV). 

 Trotuarul va avea o lungime de 55,00 m  iar  lățimea va fi de 2,00 m (S= 110 mp). 

 La limita trotuarului  se va amenaja o alee carosabilă cu lungimea de 48 m. și 

lățimea de 5 m. care va asigura accesul la parcare. 

 Parcarea va avea 18 locuri, din care 17 locuri cu dimensiunile 2,50 x 5,00 m. și un 

loc (pentru persoane cu dizabilități) cu dimensiunile 3,50 x 5,00 m.   

 Zona carosabilă se va realiza cu îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi, 

așternută pe două straturi de fundație din piatră spartă și balast, astfel: 

- 4,00 cm strat de uzură din BA 16, conform SREN 13108-1 

- 5,00 cm strat de legătura din BAD 20, conform SREN 13108-1 

- 20,00 cm strat de piatra sparta, conform SREN 13242 

-  25,00 cm strat de balast, conform SREN 13242  

Proiectul de investiţii  vizează  rezolvarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii 

de siguranţă şi de confort, crearea unui acces facil în zona terenului de sport, extinderea 

spațiilor de parcare în Cartierul Micro I. 

 Obiectivul de investiții se va finanța din fonduri de la bugetul local, fiind cuprins în 

Lista sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018 la Capitolul 84 - Transporturi. 

 Valoarea totală a investiției este de  84.983,85 lei cu TVA inclus, respectiv 71.415 

lei fără TVA, din care C+M 77.350 lei  cu TVA inclus, respectiv 65.000 lei fără TVA.  

 Durata de realizare a investiției este de 3 luni. 

           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, 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 
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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, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, solicită, ca urmare a discuțiilor purtate 

în ședințele de comisii, următoarele lămuriri: 

1. Să se precizeze despre ce parcare este vorba, deoarece dumnealui a înțeles că 

parcarea în discuție este deja făcută; 

2. Să se precizeze ce s-a întâmplat cu  plasa pentru terenul de sport, 

menționând că sunt foarte multe nemulțumiri din partea vecinilor de la case legate de 

lipsa acesteia, întrucât mingile de fotbal mereu ajung în curțile lor și-i deranjează. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că într-adevăr această parcare a fost 

realizată anul trecut,  societatea care a realizat terenul de sport fiind de acord să realizeze 

și parcarea, ulterior comandându-se documentația. Procedura folosită pentru realizarea 

acelei parcări a fost achiziția directă, achiziție care  s-a încadrat în Acordul Cadru. În 

urma aprobării acestei hotărâri se va face și plata lucrării.    

În ceea ce privește plasa pentru terenul de sport, a precizat că aceasta a fost 

comandată însă până în acest moment nu a fost livrată. Menționează că se va lua legătura 

cu societatea respectivă și eventual se va renunța la comanda făcută și se va face o altă 

comandă unui alt furnizor. 

Domnul consilier local, David Dorin Sorin, întreabă dacă este legal ceea ce s-a 

făcut, adică să se facă lucrarea apoi să se solicite aprobarea documentației? 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că da, este legal pentru că lucrarea nu 

a fost facturată și nici plătită. 

Domnul consilier local, David Dorin Sorin, precizează că dumnealui are dubii că 

acolo era necesară acea parcare. De asemenea, consideră că și strada este prea largă 

pentru acea zonă,  menționând că acolo este o stradă care dă într-o fundătură și nu trebuia 

să se consume astfel cele 850 milioane lei. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că acolo au fost aprobate, în prealabil, 

un Studiu de Fezabilitate și un PUZ, nefăcându-se parcare doar de dragul de a se face. 

Acolo vin zeci de oameni care au dreptul la o parcare și nu se putea face o parcare la 300 

de m. față de terenul respectiv. Precizează că nu vede nimic nepotrivit în a face o parcare 

în proximitatea unui teren de sport. 

Domnul consilier local, David Dorin Sorin, precizează că, din punctul dumnealui 

de vedere, este greșit. 

Domnul consilier local, Huieț Voicu Petru, întreabă cu ce sunt mai speciali oamenii 

de peste Luncoi decât cei din Valea Bradului. A întrebat, de asemenea, cum a putut spune 

la una dintre audiențe că nu va aloca bani pentru Valea lu’ Pătru. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că se bucură că domnul consilier 

reține ceea ce spune dumnealui, dar îl deranjează faptul că nu reține exact ceea ce spune. 

Îi spune domnului consilier, Huieț Voicu Petru, că dorește ca acesta să devină un consilier 

al Municipiului Brad, respectiv al întregii comunități brădene și nu doar al satului Valea 
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Bradului. În continuare, precizează că, în mod normal, sumele cele mai mari se investesc 

în zonele cu cele mai mari aglomerări urbane  și  i se adresează din nou domnului 

consilier local, Huieț Petru Voicu, menționând că  dumnealui ar fi corect dacă ar spune 

câte lucrări s-au realizat în ultima perioadă în Valea Bradului.  

În continuare domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că aceste discuții pot fi 

purtate în ședințele de comisii dacă va fi invitat și nu în plenul Consiliului Local. 

Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că  este firesc să existe parcări în 

imediata apropiere a unui teren de fotbal. I se pare însă nefiresc și un pic ilegal că s-a 

realizat înaintea aprobării documentației, dar dacă are avizul juridic că se vor da niște 

bani pentru o lucrare care nu a avut un studiu de fezabilitate, nu mai spune nimic. Ar fi 

înțeles dacă costurile pentru lucrarea respectivă s-ar fi calculat greșit și acum s-ar fi venit, 

eventual cu o corecție….dar în cazul de față… 

Domnul consilier local, David Dorin Sorin, precizează că dumnealui știe că o 

lucrare executată trebuie să fie plătită. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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, Leaha -Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 12 voturi "pentru”, 3 abțineri ( Adam Ionel Daniel, 

Bârea Vasile, Poenaru Vasile) și 2 voturi „împotrivă” ( Huieț Voicu Petru, David Dorin 

Sorin) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 78/2018 privind aprobarea 

Documentațiilor Tehnico – Economice și a Devizului General pentru obiectivul de 

investiții „Parcare în Cartierul Micro I, municipiul Brad, județul Hunedoara”. 

 

 Domnul consilier local, Manea Iosif, părăsește lucrările ședinței. 

 

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului  

de Ambulanţă Judeţean  Hunedoara – Deva a unui imobil – teren din proprietatea 

privată a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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 solicitării Serviciului 

Judeţean de Ambulanţă Hunedoara Deva, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2015 

s-a aprobat darea în folosinţă gratuită Serviciului  de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – 

Deva  a  unui imobil – teren din proprietatea privată a Municipiului Brad,  în suprafață de 

480 mp., identificat prin C.F. nr. 66946 Brad, situat în municipiul Brad, strada Avram 

Iancu, cu intrare din DN 76, în scopul construirii unei noi locaţii pentru desfăşurarea 

activităţii substaţiei Brad. 
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 Pentru terenul în suprafață de 480 mp., identificat prin C.F. nr. 64206 Brad, s-a 

încheiat Contractul de comodat nr. 35131/29.12.2015, care a fost notat și în cartea 

funciară. 

 Prin adresa nr. 3329/24.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

27.963/26.10.2017, Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoara – Deva a solicitat 

repoziționarea parcelei atribuite cu titlu gratuit în folosință, dacă este posibil, întrucât 

vechiul amplasament era poziționat între două proprietăți și restricționa accesul liber al 

autosanitarelor. 

 Consiliul Local al Municipiului Brad a analizat solicitarea Serviciului de 

Ambulanță Județean  Hunedoara - Deva și a aprobat efectuarea unui schimb de terenuri,  

în scopul soluționării solicitării analizate, cu un proprietar privat, suprafața de teren fiind 

aceeași, cu amplasare pe strada Avram Iancu, cu intrare din DN 76, așa cum rezultă din 

planul de situație anexat. 

 Întrucât Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2015 a produs efecte prin încheierea 

Contractului de comodat nr. 35131/2015 – contract încetat cu data de 11.11.2017, se 

impune abrogarea acestei hotărâri și inițierea unui nou proiect de hotărâre pentru darea în 

folosință gratuită Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara - Deva   a unui imobil – 

teren din proprietatea privată a Municipiului Brad a parcelei de teren identificată prin 

C.F. nr. 66946 Brad. 

Având în vedere că Serviciul de Ambulanţă desfăşoară o activitate de utilitate 

publică în municipiul Brad, propun darea în folosinţă gratuită Serviciului Judeţean de 

Ambulanţă  Hunedoara - Deva a imobilului – teren prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri.  

 Propun,  de asemenea, ca darea în folosinţă gratuită a să se facă pe o perioadă de 

20 de ani  începând cu data de 01.06.2018, prin încheierea unui Contract de comodat. 

La expirarea termenului, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin încheierea 

unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.  

În articolul 6 al proiectului de hotărâre am propus ca, odată cu adoptarea prezentei 

hotărâri, să se abroge  prevederile Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 157/2015.  

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

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

 Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina 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, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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. 
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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, Leaha -Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de 

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

Iosif) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2018 privind darea în folosinţă 

gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean  Hunedoara – Deva a unui imobil – 

teren din proprietatea privată a Municipiului Brad. 

 

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 4 din  

blocul ANL 2010, scara B, parter, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul 

Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha-Ștefan Dorel, 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 locuința nr. 80 din Blocul 105 G, 

situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  judeţul Hunedoara  a fost deținută cu 

chirie de către domnul Stănilă Marcel Constantin, în perioada 2005 – 2018, în baza 

Contractelor de închiriere  nr. 5445/13.05.2005 și respectiv nr. 22283/2015. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 13299/10. 05.2018 

domnul Stănilă Marcel Constantin a solicitat aprobarea rezilierii contractului de 

închiriere și predarea locuinței. 

Astfel, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea 

locuinței nr. 80 din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  

Judeţul Hunedoara. 

 Menționează că această locuință este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, 

având o suprafață totală de 11,00 mp. și fostul chiriaș nu are restanțe la plata chiriei. 

 Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe 

cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la 

latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Brad  să facă propuneri în acest 

sens. 

 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, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, menţionează că proiectul de 
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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, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de 

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

Iosif) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2018 privind repartizarea  locuinţei 

nr. 4 din  blocul ANL  2010, scara B, parter, situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, 

judeţul Hunedoara . 

 

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 80 din Blocul 

105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  judeţul Hunedoara  – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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 locuința nr. 80 din Blocul 105 G, 

situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  judeţul Hunedoara  a fost deținută cu 

chirie de către domnul Stănilă Marcel Constantin, în perioada 2005 – 2018, în baza 

Contractelor de închiriere  nr. 5445/13.05.2005 și respectiv nr. 22283/2015. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 13299/10. 05.2018 

domnul Stănilă Marcel Constantin a solicitat aprobarea rezilierii contractului de 

închiriere și predarea locuinței. 

Astfel, m iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea 

locuinței nr. 80 din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  

Judeţul Hunedoara. 

 Menționează că această locuință este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, 

având o suprafață totală de 11,00 mp. și fostul chiriaș nu are restanțe la plata chiriei. 

 Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe 

cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la 

latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Brad  să facă propuneri în acest 

sens. 

           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, 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, Miheț Ancuța Florentina dă citire raportului Comisiei 
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pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  

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

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

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

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

Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 

dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.   

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.    

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul doamnei  

consilier local, Miheț Ancuța Florentina președintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 6 

dosare ale persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora 

comisia şi-a îndreptat atenţia. 

  Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, menţionează că în cadrul 

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

agrement au fost analizate 6 dosare şi anume: 

 Clej Ionel – are domiciliul în comuna Crișcior, sat Zdrapți, proprietatea foștilor 

socrii, unde a locuit împreună cu fosta soție. În urma divorțului, socrii l-au dat afară din 

casă și de atunci a locuit, tolerat în spațiu, la domnul Mocan Sorin, str. Libertății, bl. B20, 

ap.18. 

 Este angajat la SC KAY SAFETY SISTEMS RO SRL cu salariu minim pe 

economie. 

 Criștiu Adriana –Ioana cu domiciliul stabil în comuna Vața de Jos, proprietatea 

socrilor unde a locuit împreună cu soțul și socrii. În momentul de față se află în divorț cu 

soțul și locuiește tolerată în spațiu pe str. Libertății, bl.A2, sc. I, ap.14.Este angajată la SC 

SEWS RO SRL cu salariu net lunar de 1130,00 lei și tichete de masă în cuantum de 216 

lei. 

  Hurșan Flaviu Dan cu domiciliul în Brad, str. Aleea Primăverii, bl. AB 15, sc.2, 

ap.5, proprietatea fratelui său. În urma amenințărilor și agresării a fost nevoit să 

părăsească locuința  și după spusele sale să locuiască sub pod. Este pensionat de boală și 

are o pensie lunară de 520 lei. 

 Ghiurea Cosmin care locuiește împreună cu mama, sora, fratele și partenera sa, în 

Brad , str. 9 Mai, bl.4, sc.2, ap.18, locuință din fondul locativ compusă din două camere 

în suprafață totală de 23,80 mp, deținută cu chirie de către mama sa Căldăraș Sandală. 

Partenera sa este însărcinată în 4 luni, solicită o locuință deoarece sunt prea multe 

persoane în actuala locuință iar spațiul este insuficient. Domnul Ghiurea Cosmin și 

partenera sa  sunt angajați  la SC ADIGE MANUFACTURING SRL având împreună un 

venit lunar de 2845 lei și bonuri valorice de 660 lei. 

 Bârluțiu Maria cu domiciliul în comuna Crișcior, sat Zdrapți, nr. 50, proprietatea 

ginerelui și a fiicei sale. Datorită neînțelegerilor cu ginere  a fost obligată să părăsească 

locuința. În prezent, locuiește la o altă fiică  în municipiul Brad, str. 1 Iunie, bloc B15, 

ap.2, într-un apartament cu 2 camere, în care locuiesc 5 persoane, dintre care 2 copii 

minori. Are probleme de sănătate și o pensie de invaliditate de 520 lei/lună. 

 Achim Nicoleta –Dorina cu domiciliul în municipiul Brad, str. Adrian Păunescu, 
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bl. 105 G, cam. 85, unde titular de contract este concubinul său Popovici Ioan.  Împreună 

au o fetiță Popovici Andreea Ioana, în vârstă de 7 ani. Este angajată la Key Safety 

Systems Ro SRL, cu un salariu net lunar de 1255 lei. Dorește o a doua cameră, spațiul 

fiind insuficient pentru 3 persoane. 

Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali necesitatea 

exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din 

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

completările ulterioare. 

  Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, menţionează că la analizarea 

dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, 

vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie 

trecute șase persoane și anume:  

  - Bîrluțiu Maria 

  - Achim Nicoleta 

  - Clej Ionel   

  - Criștiu Adriana – Ioana 

  - Ghiurea Cosmin 

  - Hurșan Flaviu Dan, iar consilierii locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre 

ele. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel anunţă luarea unei pauze 

pentru întocmirea buletinelor de vot. 

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

Ștefan Dorel, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar, Carmen – Irina 

Bora, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, a prezentat procesul verbal 

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

Criștiu Adriana - Ioana a obţinut un număr de 15 voturi „pentru”,1 vot „împotrivă” și 1 

consilier local lipsă vot (Manea Iosif)  astfel că locuința nr. 80  din imobilul ,,Bloc 105 

G” situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara va fi 

repartizată doamnei Criștiu Adriana – Ioana”.                                                                                                                                                

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de 

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

Iosif) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 81/2018 privind repartizarea 

locuinţei nr. 80 din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian 
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Păunescu,  judeţul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 86 din Blocul 

105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  Judeţul Hunedoara  – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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 locuința nr. 86 din Blocul 105 G, 

situat în  Municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  Judeţul Hunedoara a fost deținută cu 

chirie de către doamna Pantea Maria în perioada 2005 - 2018, în baza Contractului de 

închiriere nr. 5565/2005.  

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 12237/26.04.2018, 

doamna Pantea Maria a solicitat aprobarea rezilierii contractului de închiriere și predarea 

locuinței. 

Astfel, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea 

locuinței nr. 86 din Blocul 105 G, situat în  Municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  

Judeţul Hunedoara. 

 Menționează că această locuință este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, 

având o suprafață totală de 11,00 mp. 

 Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe 

cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la 

latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Brad  să facă propuneri în acest 

sens. 

           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, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

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

doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina 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, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali necesitatea 

exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din 

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

completările ulterioare. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha -Ștefan Dorel, dă cuvântul doamnei  consilier 

local, Miheț Ancuța Florentina, președintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 
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învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a propune 

persoanele asupra cărora comisia şi-a îndreptat atenţia pentru a fi trecute pe buletinele de 

vot. 

Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina menţionează că la analizarea 

dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, 

vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie 

trecute cinci persoane și anume:  

  - Bîrluțiu Maria 

  - Achim Nicoleta 

  - Clej Ionel 

  - Ghiurea Cosmin 

  - Hurșan Flaviu Dan, iar consilierii locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre 

ele. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha -Ștefan Dorel, anunţă luarea unei pauze 

pentru întocmirea buletinelor de vot. 

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

Ștefan Dorel a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar, Carmen – Irina 

Bora, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, a prezentat procesul verbal 

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

Clej Ionel a obţinut un număr de 16 voturi „pentru” și 1 consilier local lipsă vot (Manea 

Iosif)  astfel că locuința nr. 86  din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în municipiul Brad, 

strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara va fi repartizată domnului Clej Ionel.”                                                                                                                                               
                                      
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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, Leha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de 

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

Iosif) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2018 privind repartizarea 

locuinţei nr. 86 din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian 

Păunescu,  Judeţul Hunedoara. 

 

Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre  privind repartizarea locuinţei nr. 87 din 

Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  Judeţul 

Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,  
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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 locuința nr. 87 din Blocul 105 G, 

situat în  Municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  judeţul Hunedoara  a fost deținută 

cu chirie de către doamna Pantea Maria, în perioada 2005 – 2018, în baza Contractului de 

închiriere nr. 5794/2005. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 12237/26. 04.2018 

doamna Pantea Maria a solicitat aprobarea rezilierii contractului de închiriere și predarea 

locuinței. 

 Menționează că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o 

suprafață totală de 11,00 mp. 

Astfel, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea 

locuinței nr. 87 din Blocul 105 G, situat în  Municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  

Judeţul Hunedoara. 

 Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe 

cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la 

latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Brad  să facă propuneri în acest 

sens. 

 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, Miheț Ancuța Florentina 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, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.    

Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali necesitatea 

exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din 

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

completările ulterioare. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha -Ștefan Dorel, dă cuvântul doamnei  consilier 

local, Miheț Ancuța Florentina, președintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a propune 

persoanele asupra cărora comisia şi-a îndreptat atenţia pentru a fi trecute pe buletinele de 

vot. 

Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, menţionează că la analizarea 

dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, 

vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 
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sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie 

trecute patru persoane și anume:  

  - Bîrluțiu Maria 

  - Achim Nicoleta 

  - Ghiurea Cosmin 

  - Hurșan Flaviu Dan, iar consilierii locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre 

ele. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha -Ștefan Dorel, anunţă luarea unei pauze 

pentru întocmirea buletinelor de vot. 

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

Ștefan Dorel a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar, Carmen – Irina 

Bora, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, a prezentat procesul verbal 

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

Ghiurea Cosmin a obţinut un număr de 16 voturi „pentru” și 1 consilier local lipsă vot 

(Manea Iosif)  astfel că locuința nr. 86  din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în municipiul 

Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara va fi repartizată domnului Ghiurea 

Cosmin.”                                                                                                                                                                                                                                                           

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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 16 voturi "pentru” 1 consilier local „lipsă vot” (Manea 

Iosif) se se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2018 repartizarea locuinţei nr. 

87 din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu,  Judeţul 

Hunedoara. 

 

Suplimentar nr.1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Brad nr. 134/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Brad  pe  anul 2018  pentru 

Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor 

publice  din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,  

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

expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 134/2017 privind aprobarea Planului de 
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ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Brad  pe  anul 2018  pentru 

Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor 

publice  din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara 

           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, 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, Miheț Ancuța Florentina 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, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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, hotărârea necesită votul majorității membrilor prezenți,  

respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de 

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

Iosif) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2018 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 134/2017 privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Brad  pe  

anul 2018  pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a 

instituţiilor şi serviciilor publice  din subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Brad, judeţul Hunedoara.  

 

          Suplimentar nr.2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Brad nr. 155/2015 privind  darea în folosinţă gratuită a unui 

spaţiu situat în Brad, strada  Independenţei – clădire anexă - Casa de Cultură Brad – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel 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.  
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Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local 

Brad nr.155/2015 s-a aprobat darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad str. 

Independenţei – clădire anexă - Casa de Cultură Brad pentru a fi folosit ca sediu de către: 

Asociaţia Profesională ,,Munţii Apuseni”,  Fundaţia ,,Auraria - Barza Brad”, Asociaţia 

,,Brad Mileniul 3”,  Clubul Sportiv ,,Armata Aurul” Brad și Asociaţia „Solidaritatea 

Pensionarilor” Brad – Crişcior – asociaţii fără scop lucrativ. 

În anul 2017 s-a înregistrat în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă 

Judecătoria Brad sub nr. 3/AF/2017, stabilindu-și sediul în comuna Crișcior, strada Calea 

Moților, nr.129, județul Hunedoara. 

Având în vedere faptul că din această asociație fac parte atât membri din comuna 

Crișcior, cât și din municipiul Brad, pentru o mai bună funcționare, în data de 23 aprilie 

2018, prin Hotărârea nr.1/2018 a Adunării Generale a Asociației „Solidaritatea 

Pensionarilor” Brad - Crișcior s-a constituit Filiala „Solidaritatea Pensionarilor”  Brad - 

Crișcior. 

Prin adresa nr. 2/23.05.2018 a Asociaţiei „Solidaritatea Pensionarilor” Brad – 

Crişcior, înregistrată la Primăria Municipiului  Brad sub nr.14394/23.05.2018, doamna 

Roşca Marta,  preşedintele asociației a solicitat  aprobarea încheierii unui Contract de 

comodat cu privire la acest spațiu în scopul stabilirii sediului Filialei. 

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

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea  acestuia în forma prezentată.  

 Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina 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, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, 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, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de 

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

(Manea Iosif)  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2018 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 155/2015 privind  darea în 

folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad, strada  Independenţei – clădire anexă 

- Casa de Cultură Brad. 
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        Punctul nr. 11. - Informarea  nr. 13.823/15.05.2018 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. 

 

 Suplimentar nr.3. Nota de informare nr.14322/23.05.2018 a Compartimentului 

Unitatea Locală de Monitorizare prin care se aduce la cunoștința domnilor consilieri 

locali faptul că în data de 25 aprilie 2018, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”  a semnat contractul de 

achiziție înregistrat la Delegatar sub nr. 394/25.04.2018 și la Delegat sub nr. 

720/25.04.2018, având ca obiect Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de 

colectare 1 Brad și  care constă în: 

 - colectarea separată și transportul separat a deșeurilor municipale și a deșeurilor 

similare; 

 - operarea și administrarea stației de transfer Brad; 

 - operarea și administrarea stației de sortare Brad; 

 - transportul la distanță a deșeurilor la facilitățile de tratare depozitare. 

 În continuare enumeră activitățile care nu fac obiectul prezentului Contract: 

 - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 

 - curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheț; 

 - colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către 

unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;   

 - colectarea deșeurilor din construcții și demolări; 

 - dezinsecția, dezinfecția și deratizarea. 

 Mai mult, prin adresa nr. 339/27.04.2018, înregistrată la Primăria Municipiului 

Brad sub nr.12541/02.05.2018, ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 

JUDEȚUL HUNEDOARA”  a comunicat  tarifele pe care Delegatul le va aplica la data 

de începere a Contractului aferente pentru fiecare tip de activitate și anume: 

 a. un tarif de 6,39 lei/persoană/lună, plus TVA în mediu urban, 

 b. un tarif de 2,78 lei/persoană/lună, plus TVA în mediu rural; 

 c. un tarif de 164,67 lei/tonă, plus TVA pentru non-casnici (agenți economici și 

instituții publice). 

 Tariful total aplicat de delegatar pentru activitățile desfășurate va cuprinde tarifele 

prevăzute mai sus, la care se vor adăuga costurile aferente tarifului la Depozit și alte 

costuri cu tarife pentru tratare și eliminare ulterioară a deșeurilor datorate altor operatori 

după caz. 

 Menționează că tarifele actuale pentru activitățile de salubrizare prestate de către 

S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA pentru Municipiul Brad sunt 

următoarele: 

 a. un tarif de 7,21 lei /persoană/lună, plus TVA pentru colectat, transportat și 

neutralizat deșeuri menajere și asimilabile de la populație 

 b. un tarif de 72,07 lei/m.c. sau 225,21 lei/tonă, plus TVA pentru colectat, 

transportat și neutralizat deșeuri menajere și asimilabile de la agenți economici și 
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instituții publice. 

 Informează, de asemenea Consiliul Local al Municipiului Brad cu privire la faptul 

că în cursul acestei săptămâni au avut loc întâlniri atât cu reprezentanții ADI Deșeuri și 

reprezentanții noului operator S.C. BRAI-CATA S.R.L., cât și cu reprezentanții SC 

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIȘOARA. 

 În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții operatorului actual, s-a stabilit ca, după 

ce va fi analizată situația dată de către conducerea societății, în cursul săptămânii 

viitoare, va avea loc o nouă întâlnire în scopul identificării celor mai bune soluții. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că,  în momentul de față, ne aflăm 

într-o situație destul de complicată, în sensul că avem încheiat un contract cu SC RETIM 

ECOLOCIC SERVICE SA TIMIȘOARA până în anul 2023. În termen de 90 de zile de la 

semnarea contractului cu ADI „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul 

Hunedoara” noul operator își va începe activitatea. Menționează că a purtat discuții pe 

rând cu fiecare dintre ei, dar nu s-a ajuns la o înțelegere, reprezentanții SC RETIM 

ECOLOCIC SERVICE SA TIMIȘOARA susținând în continuare că  nu sunt de acord cu  

încetarea contractului. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că, în viitor, colectarea deșeurilor  de 

către noul operator se va face pe 4 fracții, fiind o condiție impusă prin Caietul de Sarcini. 

 Domnul consilier local, Mihai Mureș, întreabă dacă era obligatorie organizarea 

unei noi licitații în condițiile în care nu a încetat contractul cu SC RETIM ECOLOCIC 

SERVICE SA TIMIȘOARA, ce se întâmplă cu activitățile pe care nu le preia noul 

operator și  totodată mai întreabă dacă și cei care locuiesc la case vor  beneficia de  4 

containere. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că și colectarea gunoiului se va face 

cu mașini separate și în zile diferite. Își vor deschide un punct de lucru la Brad și vor 

prelua salariații noștri detașați la ECO BRAD.  

  Domnul consilier local, Ioan Hărăguș, întreabă ce se întâmplă dacă SC RETIM 

ECOLOCIC SERVICE SA TIMIȘOARA nu va renunța la contract.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că noul operator trebuie să obțină 

licența și să se organizeze în 90 de zile pentru a-și putea respecta contractul. Vom vedeea 

ce se va întâmpla în tot acest timp. 

 Domnul consilier local, Mureș Mihai, precizează că actualul operator probabil nu 

putea să facă față la noile cerințe, motiv pentru care, probabil, nici nu s-a prezentat la 

licitație. 

 În ceea ce privește salubritatea stradală, aceasta fie va fi continuată cu actualul 

operator, fie se va înființa un serviciu propriu în subordinea Consiliului Local Brad.   

 

 Suplimentar nr. 4.  Adresa nr. 180/645/24.05.2018 a C.N.A.I.R.S.A.A. – 

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, prin care – D.RD.P. Timișoara 

solicită concesionarea directă  a terenului cu suprafața de 5000 mp., pe o perioadă de 49 

ani. 

 În urma analizării adresei, domnii consilieri au concluzionat că suprafața de teren 

solicitată se identifică în CF nr. 60855 Brad, (CF vechi 3011), număr topografic (5353-

5362)/2/2 cu categorie de folosință ”altele”, lotul fiind de 6931 mp., în proprietatea 

Municipiului Brad. 



 

25 

 

  În anul 1980  Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a primit în administrare, din 

administrarea orașului, o suprafață de 5.000 mp., teren situat în Brad, str. Avram Iancu, în 

scopul înființării unui Punct de Lucru al Direcției. Întrucât Direcția Regională de 

Drumuri și Poduri Timișoara nu a făcut demersuri pentru notarea în cartea funciară  a 

dreptului de administrare și a construcțiilor edificate cu autorizații de construire, terenul 

identificat în CF nr. 60855 Brad (CF vechi 3011) a fost inventariat în domeniul privat al 

municipiului Brad, conform legilor în vigoare. 

 În urma discuțiilor purtate domnii consilieri locali, cu unanimitate de voturi, au dat 

AVIZ DE PRINCIPIU pentru  demararea procedurii privind concesionarea terenului, 

respectiv comandarea unei documentații topografice de parcelare și întocmirea de către 

un expert evaluator a unui Raport de evaluare pentru opinierea valorii minime a 

redevenței. 

 

 Suplimentar nr. 5. - Adresa nr. 14.203/21.05.2018  a Clubului Sportiv „Armata 

Aurul” Brad. 

 Prin această adresă domnul Filipaș Ioan Radu în calitate de președinte al secției de 

fotbal a C.S.A. AURUL BRAD solicită colaborarea cu Consiliul Local al Municipiului 

Brad și cu Primăria Municipiului Brad în scopul organizării cupei ”GRASSROOTS” 

JUNIORI F pentru copii născuți în anul 2010, pe terenul de sport cu gazon sintetic de pe 

Aleea Privighetorilor în data de 25 mai 2018, începând cu orele 15.00. 

 În urma analizării acestei solicitări, domnii consilieri locali, în unanimitate, au fost 

de acord cu  desfășurarea competiției sportive la data și  ora solicitată. 

 

 Suplimentar nr. 6. – Adresa nr. 4199/22.05.2018 a Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Hunedoara prin care se comunică suma aprobată pentru anul 2018 pentru 

Spitalul Municipal Brad, adică 291 mii lei, reprezentând Aparatura medicală și 

echipamente medicale cu solicitarea de a asigura cofinanțarea Obiectivului de investiții 

„Aparatură medicală” = 291 mii lei cu 10%. Totodată, înaintează invitația de a se 

prezenta în data de 25.05.2018  la sediul D.S.P. Hunedoara pentru încheierea Contractului 

între Municipiul Brad prin Primar, pentru Consiliul Local al Municipiului Brad și D.S.P. 

Hunedoara. 

  Domnii consilieri au luat act despre această adresă. 

 

  Punctul nr. 13.  - Diverse. 

 

 Domnul consilier local, David Dorin Sorin, propune reabilitarea stațiilor de 

autobuze în care așteaptă angajații KSS pentru a merge la serviciu, menționând că și acei 

oameni merită să stea într-o stație unde să nu-i plouă și să nu-i ningă. În acest sens 

prezintă  domnilor consilieri locali imagini cu stațiile despre care face vorbire. 

 În continuare, mai aduce la cunoștință că tot balastul care a fost pus pe strada 

Prunului, când plouă, vine pe cealaltă stradă și solicită domnului Primar, Florin Cazacu,  

să reabiliteze această stradă. 

 Domnul consilier local, Hărăguș Ioan, iese din sala de ședință. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că una dintre stațiile despre care 

domnul consilier local, David Dorin Sorin, face vorbire este amplasată în apropierea unor 
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spații  comerciale și că s-au purtat deja discuții cu reprezentanții Catena, pentru ca atunci 

când vor face ei lucrări de amenajare să se poată amenaja și copertina acelei stații. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, mai menționează că pe cealaltă parte nu este stație de 

autobuz, ci  doar un refugiu pentru mașini.   

 În ceea ce privește strada Prunului, domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că 

acolo este nevoie de un proiect  pentru asfaltare. Menționează că locuitorii acelei străzi au 

beneficiat de lucrările de canalizare, urmând a se monta o Stație de pompe. 

 Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, întreabă când vor fi curățate văile din 

municipiul Brad, menționând  că sunt pline de vegetație. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că râurile din municipiul Brad sunt în 

atenția permanentă a administrației publice locale, iar despre vegetație, menționează că 

aceasta crește și datorită faptului că unele fose septice din curțile oamenilor au scurgerile  

direct în văi.  

 Domnul consilier local,  Adam Ionel Daniel, întreabă când se vor realiza trecerile 

de pietoni despre care s-a mai discutat. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că sunt în lucru dar încă nu s-a 

eliberat avizul Poliției Rutiere. 

 Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel,  întreabă ce măsuri s-au luat cu privire 

la expunerea coroanelor pe domeniul public de către societățile de pompe funebre. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că s-a purtat corespondență cu toate 

societățile de pompe funebre pentru a nu-și mai expune marfa pe domeniul public.  

 Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, menționează că nu este de ajuns și că 

ar trebui aplicate și măsuri de coerciție. Ar putea să plătească impozit pe reclamaă, de 

exemplu. 

 Domnul consilier local, Huieț Petru Voicu, dă citire art. 126 din Legea nr. 215/2001 

a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și îl 

întreabă pe domnul Primar, Florin Cazacu, dacă reparațiile făcute în satul Valea Bradului 

au fost prezentate Consiliului Local. În continuare precizează că în satul Valea Bradului 

s-au  executat lucrări care nu sunt pe domeniul public.  

 Totodată, amintește că anul trecut a adus acordul unor familii din satul Valea 

Bradului pentru lărgirea unui drum, deoarece sunt câteva case la care nu ajunge nici 

salvarea dar, din păcate,  nu s-a făcut nimic în acest sens. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că Acordul Cadru  pe care Primăria 

Municipiului Brad îl are aprobat, dă posibilitatea executivului să realizeze aceste lucrări 

și enumeră o parte din lucrările de reabilitare a drumurilor care s-au realizat în satul Valea 

Brad, fără să fie nevoie de acordul Consiliului Local și anume: Bisorca, Valea lu Pătru 

(reparații), Breaza, Comoară 1 și Comoară 2.  

 Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Leaha - Ștefan Dorel,  

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

data de 24 mai  2018.  

Brad, 24.05.2018 

 

 

SECRETAR, 

  CARMEN – IRINA BORA 


