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Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din 

data de 24 noiembrie 2016 s-a făcut în data de 18.11.2016 prin Dispoziţia nr. 

900/18.11.2016 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 18.11.2016, 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 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., domnul Ioan Cobori – Manager al Spitalului Municipal Brad  şi 

domnul Ştefan Lucian Miron – Director Medical al Spitalului Municipal 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 27 octombrie 2016 care a fost aprobat cu 

17 voturi "pentru”.  



 Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 10 

noiembrie 2016 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”, precum şi procesul verbal 

al şedinţei de îndată din 14 noiembrie 2016 care a fost aprobat tot 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 domnului 

preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, pentru a prelua conducerea şedinţei. 
 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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  privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale  

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

3. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura  în 

luna decembrie 2016  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului prealabil  de 

amplasare în zona  drumului public DN 76 (E79) a Proiectului nr.437/2015 „POD 

PESTE VALEA LUNCOIULUI” - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile 

cu altă destinaţie decât  aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului 

public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2017 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  taxei pentru utilizarea domeniului 

public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în 

regim  de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2017 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad.  

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să 

primească  în anul 2017 o locuinţă socială   – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

13, scara 1 din Blocul 40 de pe strada Dacilor, din Municipiul Brad, Judeţul 

Hunedoara, domnului MIHĂESC – DAVID VIOREL - VIRGIL - fost chiriaş – iniţiat 



de Primarul Municipiului Brad. 

9. Proiect de hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de şedinţă    – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad.  

         10. Informarea  nr. 31.011/17.11.2016  privind cauzele aflate pe rolul instanţelor 

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

11. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese: 

 -  Cererea nr.29.452/31.10.2016 a domnului Raul Matei; 

  

 12. Diverse. 
 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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 rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD. 

 Suplimentar 2. Adresa nr. 31479/23.11.2016 a Cabinetului Avocat Florică 

Ciutacu. 

 Suplimentar 3. Adresa nr. 1566/16.11.2016 a Ministerului Culturii înregistrată 

la Primăria Municipiului Brad sub nr. 31638/24.11.2016. 

  

Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului 

ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune aprobării 

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

 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune aprobării  Ordinea de zi în 

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

 

 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. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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 96,30 

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 90,30 mii lei . 

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

la venituri în sumă de 27.182,08   mii lei şi la cheltuieli în sumă de  29.314,74  mii 

lei. 

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

96,30 mii lei  la  următoarele capitole bugetare: 

-   07.02 – „Impozite şi taxe pe proprietate”………………….…  68,24 mii lei; 

-   16.02 –  „Taxe pe utilizarea bun………………………….. .       0,75  mii lei; 

- 33.02 – „Venituri din prestări servicii”… …………   ………….14,75 mii lei; 

- 35.02 – „Amenzi, penalităţi şi confiscări…   ……………………11,22 mii lei; 

- 36.02 – „Diverse venituri”………………………...………………1,34 mii lei. 

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

96,30 mii  lei la următoarele capitole bugetare:  

-     54.02 „Alte servicii publice generale…………………………..5,00 mii lei; 

-     61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”…   ……………..5,00 mii lei; 

-     66.02 „Sănătate”……………………  ………………………..10,00 mii lei; 

-     67.02 „ Cultură, recreere şi religie” …………  ………………50,00 mii lei; 

-     68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”…………   ………… .     5,00 mii lei; 

-     70.02 „ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” …………  ... 10,00 mii lei; 

-     80.02 „ Acţiuni generale economice” ……………… ………..11,30 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”                     (+)   30,00  mii lei; 

      -    55.02 - „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi  (-)    50,00  mii lei; 

      -    68.02 – „Asigurări şi asistenţă socială”                                 (-)  160,00  mii lei; 

-   70.02 – „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”                   (-)   80,00  mii lei; 

-   80.02 – „Acţiuni generale economice”                                    (+)   30,00 mii lei; 

 -  84.02 – „Transporturi”                                                        (+)  230,00 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 

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

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

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

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

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

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

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

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



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

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

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

hotărâre iniţiat.      

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că urmare adresei nr. 

10513/18.11.2016 a Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara - Deva înregistrată la 

Primăria Municipiului Brad sub nr. 31154/18.11.2016, propune următorul 

amendament: 
„Având în vedere adresa nr. 10513/18.11.2016 a Direcţiei de Sănătate Publică 

Hunedoara - Deva prin care se comunică că se alocă Spitalului Municipal Brad 

suma de 49 mii lei pentru finanţarea aparaturii medicale se impune rectificarea 

veniturilor la cap. 42.02 „subvenţii de la bugetul de stat” cu suma de 49 mii lei iar la 

cheltuieli suma de 49 mii lei se alocă la cap. 66.02 „sănătate” pentru finanţarea 

cheltuielilor de capital al Spitalului Municipal Brad, respectiv dotarea cu un 

defibrilator bifazic, 4 buc. monitoare funcţii vitale şi un EKG.” 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea supune la vot amendamentul 

propus care se adoptă cu 17 voturi „pentru” . 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de 

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

153/2016 privind rectificarea Bugetului Municipiului Brad pe anul 2016. 

 

 

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2017 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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 prevederilor Legii nr. 

277/2015 privind Codul Fiscal, se impune stabilirea nivelurilor  impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2017.   

Potrivit art. 495 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile 

locale adoptă hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 

2017 referitoare la: 



  - stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute 

în sumă fixă  în limitele prevăzute de Codul fiscal; 

- stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se 

determină pe bază de cotă procentuală iar prin Codul fiscal sunt prevăzute 

limite minime şi maxime, 

- instituirea taxelor locale prevăzute in Codul fiscal; 

- stabilirea nivelului bonificaţiei conform prevederilor Codului fiscal. 

Conform art. 489 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  

autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii 

executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale în funcţie de 

următoarele criterii: economice,  sociale, geografice, precum şi de necesităţile 

bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin.10 lit. b şi c din acelaşi 

act normativ.  

          Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de necesarul de venituri ale bugetului 

local, faptul că beneficiem de reducerea cu 50% a impozitelor şi taxelor locale pentru 

persoanele fizice, potrivit O.G. nr. 27/1996, precum şi situaţia economică a României, 

propune pentru anul 2017 o cotă adiţională de 10 % a impozitelor şi taxelor locale la 

persoanele fizice, respectiv de 20 % la persoanele juridice. 

           Astfel, pentru anul 2017 propune următoarele  niveluri ale taxelor şi 

impozitelor locale: 

      a) -  pentru calculul impozitului pe clădiri persoane juridice: 

            - cota de  impozit de 1  % aplicată supra valorii de inventar a 

clădirilor nerezidenţiale; 

                            - cota de impozit de 0,08 % aplicată asupra valorii de inventar a 

clădirilor rezidenţiale; 

                            - cota  de impozit  de 5 % pentru cazul în care  valoarea impozabilă 

a clădirii nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. 

b)  -  pentru calculul impozitului pe clădiri persoane fizice: 

              -  cota de impozit de 0,08 % aplicată asupra valorii impozabile determinată 

conform Codului fiscal la clădirile rezidenţiale;   

              -  cota de impozit de 0,6 % aplicată asupra valorii impozabile determinată 

conform Codului fiscal la clădirile nerezidenţiale care poate fi: 

              - valoare rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

              - valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite 

în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

              -  valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

               - în cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi calculată 

conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2 % 

asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Codul 

Fiscal; 

               - pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin 

aplicarea unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a clădirii. 



c)   – Impozitul/Taxa pe terenul înregistrat la categoria de folosinţă 

terenuri cu construcţii se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului exprimată în 

hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul din Anexa nr. 1,  în funcţie de 

zona din cadrul localităţii; 

d)  – Impozitul pe terenurile amplasate în intravilanul localităţii – orice 

altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii se determină prin 

înmulţirea suprafeţei exprimată în hectare cu nivelul impozitului stabilit potrivit art. 

465 alin. 4 din Legea nr. 277/2015 privind Codul Fiscal,  ţinând cont de zona în care 

este amplasat terenul şi de categoria de folosinţă înmulţită cu coeficientul de corecţie 

al rangului localităţii, excepţie fac terenurile proprietatea persoanelor juridice aflate 

în intravilan pentru care impozitul se calculează conform punctului c; 

e.) – Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţii se 

determină prin înmulţirea suprafeţei de teren exprimată în hectare cu suma 

corespunzătoare prevăzută potrivit art. 465 alin. 7 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, ţinând cont  de categoria de folosinţă şi zona în cadrul  localităţii 

conform Anexei nr. 1; 

f.)   - Impozitul pe  mijloacele de transport se calculează în funcţie de 

tipul şi capacitatea cilindrică a acestora prin înmulţirea fiecărui 200 cm
3
 sau fracţiune 

din aceasta cu suma corespunzătoare prevăzută  de art. 470 alin. 2 din Legea nr. 

277/2015 privind Codul Fiscal conform Anexei nr. 2 

   g.)  - pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, propun 

majorarea impozitului  cu 200 %, începând cu al treilea an, potrivit criteriilor ce 

urmează a fi stabilite prin hotărâre de consiliu local; 

 h.)  - pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan propun 

majorarea impozitului cu 200 % cu următoarele criterii de încadrare stabilite prin 

hotărâre de consiliu local; 

   i.) - cota privind taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi 

publicitate  prevăzută de art. 477 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

se calculează prin aplicarea cotei de 3 % la valoarea serviciilor de reclamă şi 

publicitate, cu excepţia TVA;  

                     j) -Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor sunt 

cele prevăzute în Anexa nr. 3. 

   k.)   - taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este prevăzută 

în Anexa nr. 4; 

      l.) – impozitul pe spectacole se calculează  prin aplicarea unei cote de 

impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor conform 

prevederilor art. 481 alin. 2  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal astfel: 

    - 2 % în cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, 

concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportiva interna sau 

internaţională; 

- 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice.  

Propune scutirea de la plata impozitului pentru următoarele clădiri şi terenuri: 

                         - clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de 

arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale; 



                         -  clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru 

activităţile fără scop lucrativ; 

                      -   clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioada de până la 

5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 

    - clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 3 alin.1 lit. b şi art. 4 alin.1 din Legea nr. 341/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

                       -  clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări 

de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată 

realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în 

certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, 

astfel cum este prevăzut în O.U.G. nr.18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată prin Legea nr.158/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

                        -  terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru 

activităţile fără scop lucrativ; 

                      -  terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv 

pentru activităţile fără scop lucrativ; 

                        -  terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până 

la 5 ani; 

                       -  suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric 

şi protejate; 

                        -   terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice 

şi în zonele protejate. 

          Propune reducerea cu 50%  de la plata impozitului pentru următoarele clădiri 

şi terenuri: 

                        -  clădirile rezidenţiale ale persoanelor  care domiciliază şi locuiesc 

efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei '' Delta 

Dunării'', în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea 

unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 

Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării'', republicată, cu modificările şi 

completările  ulterioare; 

                       -  terenurile rezidenţiale ale persoanelor care domiciliază şi locuiesc 

efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei '' Delta 

Dunării'', în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

              -   mijloacele de transport hibride. 

Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de 

transport atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice se plătesc 

anual în 2 rate egale până la data de 31 martie 2017 şi respectiv până la data de 30 

septembrie 2017 inclusiv. 

Taxa pe clădiri şi taxa pe terenuri se plăteşte lunar până la data de 25 a lunii 

următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se 

transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 



Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a 

impozitului pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice şi juridice pentru anul 

2017 până la data de 31.03.2017, propun acordarea unei bonificaţii de 10 % din 

impozit. 

Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2016 mai mici de 30 lei 

se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de 

debitori (O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedură Fiscală).           

Toate taxele propuse sunt prevăzute în Anexele nr. 1 – 9.  

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 cu 6 voturi „pentru” şi  

o „abţinere” (Dorin Sorin David) 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, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, face cunoscut faptul că şi în anul  

2015 au fost discuţii pe acest subiect, că în oraşele mari a scăzut impozitul pe clădiri 

la agenţii economici şi crede că şi în municipiul Brad ar fi fost bine să se reducă 

impozitul măcar la nivelul de la clădirile nerezidenţiale aparţinând persoanelor fizice. 

 Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam propune ca amendament ca 

procentul de majorare să fie egal cu cel de la persoanele fizice, respectiv de 10%, 

motivat de faptul că s-a schimbat grila de evaluare a clădirilor în sensul că nu se mai 

scade gradul de uzură, ci se calculează la mp.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, precizează că este necesar a se 

aduce lămuriri de către compartimentul de specialitate, sens în care dă cuvântul 

domnului Tripa Marin-Gheorghe, consilier în cadrul Compartimentului Taxe şi 

Impozite Locale, Impunere şi Constatare Control. 

 Domnul Tripa Marin-Gheorghe, consilier în cadrul Compartimentului Taxe şi 

Impozite Locale, Impunere şi Constatare Control, arată că, consiliul local potrivit 

Codului Fiscal poate hotărâ majorarea impozitelor prin stabilirea cotelor adiţionale de  

până la 50% aplicate la nivelul maxim stabilite prin Codul Fiscal, iar pentru 

persoanele juridice impozitul pe clădirile nerezidenţiale înseamnă o cotă adiţională de 

65% şi ţinând cont de condiţiile socio-economice ale Unităţii administrativ-teritoriale 

Brad s-a propus stabilirea unei cote adiţionale de 20% aplicată la cota de 1% cât a 



fost propusă prin acest proiect. 

  Domnul Tripa Marin-Gheorghe, consilier în cadrul Compartimentului Taxe şi 

Impozite Locale, Impunere şi Constatare Control, precizează că 82 de clădiri din 

totalul de 690 au fost evaluate în anul anterior, nefiind o condiţie obligatorie să se 

facă evaluarea, ci este alegerea fiecăruia, iar bonificaţia care se acordă începând cu 

anul 2015 şi la persoanele juridice este de 10 % din valoarea impozitului care se 

aplică la plata integrală până la primul termen, însemnând 110 mii lei-120 mii lei. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan consideră că există o confuzie, în 

sensul că acel 10% sau 20% nu se aplică la acel 1% şi totodată întreabă cât a crescut 

diferenţa de valoare. 

  Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam arată că în urma evaluărilor care se 

vor face va creşte valoarea clădirilor nerezidenţiale iar în acest fel bugetul local nu va 

avea de suferit dacă se aplică reducerea de 10%. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, face cunoscut că executivul a încercat să 

păstreze în linii mari aceleaşi repere de anul trecut scăzând cota de impunere de la 

1,3% la 1%, iar dacă s-ar face o inspecţie fiscală la evaluări s-ar observa că nu există 

o valoare reală a acestora, eludându-se stabilirea valorii reale pentru că se urmăreşte 

scăderea valorii impozabile a imobilelor, bugetul local fiind al comunităţii şi modul 

de gestionare aparţine exclusiv consiliului local iar împărţirea banilor se face în 

folosul cetăţenilor ale căror aşteptări sunt foarte mari. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că impozitele se încasează cu 

reducere 50% în baza legii Munţilor Apuseni, 13 mld. lei vechi nu se încasează iar 

dacă s-ar încasa s-ar putea realiza multe obiective în Municipiul Brad. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu consideră că bugetul local trebuie gestionat aşa 

cum este el redus, iar forma de impozitare este cea similară cu anul trecut, dumnealui 

argumentându-şi opinia pe lege şi pe nevoile cetăţenilor. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu informează consilierii locali că în data de 

23.11.2016 a avut loc o întâlnire cu primarii din zona Munţilor Apuseni, ocazie cu 

care s-a hotărât iniţierea unei propuneri legislative de a primi bani de la alte bugete. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, îl întreabă pe domnul consilier 

local Ionel Daniel Adam dacă îşi mai menţine amendamentul. 

 Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam precizează că îşi menţine 

amendamentul şi arată că nu doreşte să intre în polemică cu nimeni, nu votează dacă 

nu trebuie având în vedere că are clădiri în proprietatea societăţii al cărei 

administrator este, dar dumnealui a făcut evaluările la clădirile respective, iar 

amendamentul propus vine în întâmpinarea agenţilor economici care susţin 

comunitatea şi plătesc impozite şi taxe. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu arată că evaluările clădirilor se fac pe standarde 

şi grile, iar în cazul unui control al Curţii de Conturi, respectiv al inspecţiei fiscale se 

verifică dacă decizia de impunere şi declaraţia pe propria răspundere a persoanelor 

fizice şi juridice sunt corecte. 

 Domnul consilier local Ioan Florin Oprişa solicită să se consemneze în 

procesul verbal că nu votează la acest proiect de hotărâre. 
  

 



Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea supune la vot amendamentul 

propus de domnul  consilier local, Ionel Daniel Adam şi cu 10 voturi „împotrivă” 

(Vasile Podaru,  Mihai Mureş, Claudia Mager, Adina Beciu, Ancuţa Florentina 

Miheţ, Adrian Petruş, Iosif Manea, Dorel Leaha Ştefan, Viorel Curtean, Vasile 

Poenaru), 2 voturi  „pentru” ( Ionel Daniel Adam, Vasile Bârea), 4 „abţineri” 

(Cornelia Golea, Dorin Sorin David, Voicu Petru Huieţ, Ionel Circo) şi un 
consilier local care nu votează (Ioan Florin Oprişa) s-a respins amendamentul. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  14 voturi „pentru” (Vasile Podaru, Mihai Mureş, Claudia Mager, 

Adina Beciu, Ancuţa Florentina Miheţ, Adrian Petruş, Iosif Manea, Dorel Leaha 

Ştefan, Viorel Curtean, Vasile Poenaru, Cornelia Golea, Dorin Sorin David, Voicu 

Petru Huieţ, Ionel Circo),  2 voturi „împotrivă” ( Ionel Daniel Adam,  Vasile 

Bârea) şi un consilier local care nu votează (Ioan Florin Oprişa) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2016 privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad  pentru anul  2017. 

 

 

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se 

vor desfăşura în luna decembrie 2016 –  iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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 viaţa unui municipiu anumite 

date din calendar au o deosebită încărcătură simbolică. Majoritatea municipiilor din 

România organizează ample manifestări dedicate Crăciunului şi Revelionului. 

 În cursul lunii decembrie 2016 şi în Municipiul Brad,  la fel ca şi în ceilalţi ani, 

se vor desfăşura  manifestări  cultural – artistice şi  religioase organizate cu ocazia 

sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului. 

Prin proiectul de hotărâre iniţiat a propus aprobarea Programului acestor 

acţiuni, alocarea sumei de 55.000 lei din bugetul Municipiului Brad pe anul 2016, 

precum şi desemnarea unor consilieri locali care se vor ocupa, împreună cu comisia 

numită prin Dispoziţia nr. 862/01.11.2016 a Primarului Municipiului Brad de buna 

desfăşurare a acţiunilor.   

  

 

 



 Acţiunile sunt prevăzute în Programul principalelor manifestări cultural 

educative, artistice şi sportive din Municipiul Brad pe anul 2016 aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2016.    

Suma va fi alocată de la Capitolul 67.02 „cultură, recreere, religie” precum şi 

din sumele provenite din sponsorizări.  

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

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

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

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

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

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

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, solicită doamnelor şi domnilor 

consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea unui număr de cinci 

reprezentanţi ai Consiliului Local Brad care, împreună cu Comisia desemnată prin 

Dispoziţia nr. 862/01.11.2016 a Primarului Municipiului Brad, se vor ocupa de buna 

desfăşurare a acţiunilor ce  vor avea loc în luna decembrie 2016. 

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

locali care se va ocupa de desfăşurarea acţiunilor ce  vor avea loc în luna decembrie 

2016, să fie domnul consilier local Dorin Sorin David. 

Domnul consilier local Ionel Daniel Adam, propune ca unul dintre consilierii 

locali care se va ocupa de desfăşurarea acţiunilor ce  vor avea loc în luna decembrie 

2016, să fie domnul consilier local/doamna consilier local Vasile Bârea. 

Domnul consilier local Mihai Mureş, propune ca unul dintre consilierii locali 

care se va ocupa de desfăşurarea acţiunilor ce  vor avea loc în luna decembrie 2016, 

să fie domnul consilier local/doamna consilier local Vasile Podaru. 

Domnul consilier local Dorel Leaha Ştefan, propune ca unul dintre consilierii 

locali care se va ocupa de desfăşurarea acţiunilor ce  vor avea loc în luna decembrie 

2016, să fie domnul consilier local Mihai Mureş. 

 

 

 



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

care se va ocupa de desfăşurarea acţiunilor ce  vor avea loc în luna decembrie 2016, 

să fie domnul consilier local Viorel Curtean. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă mai sunt alte 

propuneri. 

Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea 

art. 1 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din 

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

completările ulterioare. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

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

Vasile Bârea, a invitat consilierii locali la vot. 

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

David, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, a prezentat procesul verbal 

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

fost aleşi următorii consilieri locali: Dorin Sorin David cu 16  voturi „pentru” şi 

unul „împotrivă”, Vasile Bârea cu 16  voturi „pentru” şi unul „împotrivă”, Vasile 

Podaru cu 17 voturi „pentru”, Mihai Mureş cu 17 voturi „pentru” şi Viorel Curtean 

cu 17 voturi „pentru”, consilieri locali care, împreună cu Comisia desemnată prin 

Dispoziţia nr. 862/01.11.2016 a Primarului Municipiului Brad, se vor ocupa de buna 

desfăşurare a acţiunilor ce  vor avea loc în luna decembrie 2016.” 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de 

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

155/2016 privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna 

decembrie 2016. 

 

 

 

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea emiterii Acordului 

prealabil  de amplasare în zona drumului public DN 76 (E79) a Proiectului 

nr.437/2015 „ POD PESTE VALEA LUNCOIULUI” – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 



 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  dă cuvântul domnului Primar,  

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

expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit art. 46 din O.G. nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor 

publicitare, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau 

instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, sunt obligatorii, pe lângă 

autorizaţia de construire, după caz, acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau 

de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv. 

 Condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare 

şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare şi 

acces în zona drumului public, precum şi condiţiile privind amplasarea construcţiilor, 

instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte şi 

tuneluri rutiere se stabilesc prin norme specifice aprobate prin hotărâre a consiliului 

local. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

25.775/20.09.2016,  domnul Miclăuş Adrian – administratorul S.C. MICLADI SERV 

PROD COM. S.R.L.  cu sediul în Comuna Crişcior, Valea Berzei, nr. 98, judeţul 

Hunedoara, solicită  Acordul prealabil de amplasare acces din strada Vânătorilor (DN 

76 –km 29+860) a Proiectului nr.437/2015 „ POD PESTE VALEA LUNCOIULUI în 

cadrul obiectivului de investiţii „SALĂ DE EVENIMENTE, REGLEMENTAREA 

CIRCULAŢIEI PENTRU ACCES DIN STRADA VÂNĂTORILOR, POD PESTE 

PÂRÂUL LUNCOI, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENT ELECTRIC, 

BRANŞAMENT APĂ, BRANŞAMENT CANAL”.  

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

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

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

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

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

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

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat.                       

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
  



 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali prezenţi,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de 

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

156/2016  privind  aprobarea emiterii Acordului prealabil  de amplasare în zona 

drumului public DN 76 (E79) a Proiectului nr.437/2015 „ POD PESTE VALEA 

LUNCOIULUI”.  
 

 

 

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  taxelor de bază pe mp. 

pentru spaţiile cu altă destinaţie decât  aceea de locuinţă şi pentru terenurile 

aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2017 – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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 are încheiate 

contracte de închiriere şi concesiune pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de 

locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului 

Brad, atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice, precum şi cereri ocazionale 

de închiriere a sălii de şedinţe, terenuri ocupate ocazional, etc.. 

 Aprobarea  taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea 

de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului 

Brad s-a făcut în fiecare an, luându-se în considerare indicele preţurilor de consum 

din luna septembrie anul curent faţă de luna septembrie a anului precedent. 

  Din Comunicatele de presă ale Institutului Naţional de Statistică nr. 

223/12.09.2016 privind indicele preţurilor de consum în luna august 2016 şi nr. 

265/11.10.2016 privind indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2016 rezultă 

că rata anuală a preţurilor de consum este negativă, fiind de - 0,2 % în luna august 

2016 şi respectiv  de – 0,6% în luna septembrie 2016. 

Urmare acestor considerente a propus ca atât chiriile, redevenţele cât şi taxele 

de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi 

pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, 

începând cu data de 01.01.2017, să se menţină la nivelul celor aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2015. 

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



dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

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

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

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

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

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

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de 

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

157/2016 privind aprobarea  taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă 

destinaţie decât  aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului 

public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2017. 

 

 

 

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  taxei pentru utilizarea 

domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de 

persoane în regim de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2017  – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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 taxa  pentru utilizarea 

domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de 

persoane în regim de taxi din Municipiul Brad  este nominalizată în Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiul 



Brad şi  se poate achita trimestrial, în patru tranşe egale, până la data de 10 a lunii 

următoare trimestrului încheiat, în baza facturii fiscale emisă de către Biroul pentru 

Administrarea Domeniului Public şi Privat în contul deschis la Trezoreria Brad sau la 

casieria Primăriei Municipiului Brad, excepţie făcând trimestrul IV pentru care se 

face până la data de 15 decembrie a fiecărui an. 

Datorită faptului că indicele preţului de consum nu a crescut în anul 2016 faţă 

de anul 2015, conform Buletinului Statistic nr. 265/11.11.2016, eliberat de Institutul 

Naţional de Statistică (Biroul de presă) propune ca taxa pentru utilizarea domeniului 

public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în 

regim de taxi din Municipiul Brad în anul 2017 să rămână aceeaşi aprobată în anul 

2016, de 1006 lei/autoturism/an. 

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 dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat 

cu 6 voturi „pentru” şi  o „abţinere” (Dorin Sorin David), 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 cu 6 voturi „pentru” şi  o „abţinere” 

(Dorin Sorin David) 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, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de 

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

158/2016 privind aprobarea  taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat 

de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de 

taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2017. 
 



 

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei cu solicitanţii 

îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 
  Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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 Procesului verbal nr. 

29.624/01.11.2016, încheiat cu ocazia şedinţei Comisiei sociale de analiză a dosarelor 

depuse de solicitanţii de locuinţe sociale s-au analizat toate cererile, cu actele 

aferente, depuse până în luna octombrie 2016 de către persoanele care solicită 

atribuirea unei locuinţe sociale şi s-a întocmit lista de priorităţi în soluţionarea acestor 

cereri. 

Menţionez că potrivit prevederilor art. 21 alin. 2 din H.G. nr. 1275/2000 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

locuinţei nr. 114/1996, actualizată „Comisiile constituite conform alin (1) vor analiza 

până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru locuinţele sociale şi vor 

prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să 

primească în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită. După 

aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor)”. 

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. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali prezenţi,  respectiv  9 consilieri locali. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de 

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

159/2016  privind aprobarea  Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în 

anul 2017 o locuinţă socială. 



 

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii 

pentru locuinţa nr. 13, scara 1 din Blocul 40 de pe strada Dacilor, din Municipiul 

Brad, Judeţul Hunedoara,  domnului MIHĂESC – DAVID VIOREL - VIRGIL – 

fost  chiriaş  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  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, domnul MIHĂESC – DAVID 

VIOREL - VIRGIL prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

30.187/08.11.2016 solicită o nouă repartiţie  pentru locuinţa nr. 13, scara 1 din Blocul 

40 de pe strada Dacilor, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara.  

Menţionează că, domnul MIHĂESC – DAVID VIOREL - VIRGIL  a fost 

beneficiar al Contractului de închiriere nr. 10.079/04.08.2011, care a expirat în data 

de 30.06.2016. 

 Din actele prezentate rezultă că fostul chiriaş – domnul MIHĂESC – DAVID 

VIOREL - VIRGIL, la această dată  nu are datorii faţă de Primăria Municipiului 

Brad,  nu are datorii faţă de Asociaţia de Proprietari nr. 6 din care face parte şi nici 

faţă 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.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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. 
 Domnul preşedinte de şedinţă,  Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de 

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

160/2016 privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 13, scara 1 din 



Blocul 40 de pe strada Dacilor, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara,  

domnului MIHĂESC – DAVID VIOREL - VIRGIL – fost  chiriaş .  
 

 

 

Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind alegerea  preşedintelui  de şedinţă   

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  dă cuvântul domnului Primar,  

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

expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, în temeiul prevederilor 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad  şi având  în 

vedere că domnul consilier local, Vasile Bârea, care a fost ales în funcţia de 

preşedinte de şedinţă începând cu luna septembrie 2016  şi-a epuizat mandatul de 

preşedinte de şedinţă, se impune adoptarea unui proiect de hotărâre  privind  alegerea  

unui preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna decembrie 

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 

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, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Adrian Petruş propune ca pentru următoarele trei luni, 

potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 

Local Brad, aprobat prin H.C.L. nr. 137/2015, să conducă şedinţele de consiliu 

doamna consilier local Adina Beciu. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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



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

modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali 

prezenţi,  respectiv  9 consilieri locali. 
 Domnul preşedinte de şedinţă,  Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de 

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

161/2016 privind alegerea  preşedintelui  de şedinţă .  
 

 

Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar,  

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

expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin  adresa  nr. 

8.029/21.11.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

31.254/09.11.2016, Spitalul Municipal Brad înaintează spre aprobare rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei instituţii cu suma de 49,00 mii lei, atât la 

venituri cât şi la cheltuieli  şi se stabileşte la venituri în sumă de 14.783,71 mii lei iar 

la cheltuieli în sumă de 14.829,51 mii lei cu deficitul de 45,80 mii lei rezultat din 

excedentul de la sfârşitul anului 2015.     

În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului 

Municipal Brad se majorează în cadrul veniturilor cu suma de +49,00 mii lei, la 

codul 43.10.17.01 „Sume din veniturile proprii ale MS catre bugetele locale pentru 

finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în 

sănătate”. 

În cadrul  cheltuielilor se efectuează modificări în sumă de +49,00 mii lei la 

SECŢIUNEA DEZVOLTARE majorându-se Titlului XII „Active nefinanciare”, 

art./alin. 71.01.02 „Masini, echipamente și mijloace de transport”. 

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli are la bază adresa nr. 10.513/ 

18.11.2016 primită de la D.S.P. Hunedoara-Deva referitoare la alocarea sumei de 49 

mii lei din veniturile proprii MS-Accize pe anul 2016 la titlul 51„Transferuri între 

unități ale administrației publice”, art.51.02 „Transferuri de capital”, alin.51.02.25 

„Transferuri din veniturile proprii ale MS catre bugetele locale pentru finanțarea 

aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgență în sănătate” . 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată. 

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

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

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

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

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

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

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



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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat.   

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de 

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

162/2016 privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al 

SPITALULUI MUNICIPAL BRAD. 

 

 

Punctul nr. 10.  Informarea nr. 31.011/17.11.2016 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.11. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese: 

 
 -  Cererea nr. 29.452/31.10.2016 a domnului Raul Matei prin care solicită 

consilierilor locali să ia în dezbatere şi să răspundă la petiţia  formulată de dumnealui 

şi pusă pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Brad din data de 29.09.2016. 

 Prin petiţia sus-menţionată, domnul Raul Matei solicita ca şedinţele Consiliului 

Local al Municipiului Brad să fie înregistrate şi transmise live, dânsul fiind 

nemulţumit de răspunsul primit din partea Primarului Municipiului Brad, precum şi 

de faptul că la petiţia respectivă, consilierii locali nu au dat nici un răspuns ci doar au 

luat act de răspunsul întocmit de Primar.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, arată că în urma analizării 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Brad, precum şi a 

prevederilor art. 9 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată şi anume: „Persoana care prezideazã şedinţa 

publicã oferã invitaţilor şi persoanelor care participã din proprie iniţiativã 



posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi” a 

constatat că poate acorda cuvântul invitaţilor fără a solicita acordul consilierilor locali  

şi ca atare îi acordă cuvântul domnului Raul Florin Matei pentru a-şi susţine cererea. 

 Domnul Raul Florin Matei salută pe cei prezenţi şi precizează că există nişte 

legi printre care şi Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, pe care trebuie să o cunoască toţi consilierii locali în funcţie, dar 

ea nu este cunoscută, iar în continuare dă citire art. 8 din actul normativ sus-

menţionat care prevede că :  

 „(1) Participarea persoanelor interesate la lucrãrile şedinţelor publice se va 

face în urmãtoarele condiţii: 

  a) anunţul privind şedinţa publicã se afişeazã la sediul autoritãţii publice, 

inserat în site-ul propriu şi se transmite cãtre mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte 

de desfãşurare; 

  b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetãţenilor şi a asociaţiilor legal 

constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de 

recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeazã sã 

fie abordat în şedinţã publicã; 

  c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfãşurare a şedinţei publice, precum 

şi ordinea de zi. 

  (2) Difuzarea anunţului şi invitarea specialã a unor persoane la şedinţa publicã 

sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilã. 

  (3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita 

locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precãdere datã de interesul 

asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilitã de 

persoana care prezideazã şedinţa publicã. 

  (4) Ordinea de precãdere nu poate limita accesul mass-mediei la şedinţele 

publice.” 

 Domnul Raul Florin Matei  arată că solicitarea lui nu are la bază neîncrederea 

în ceea ce se discută şi că şedinţa nu este transparentă, ci că există anumite legi şi 

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

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare şi Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, care prevăd multe aspecte în legătură cu cererea 

dânsului. 

  Domnul Raul Florin Matei menţionaeză că este de acord cu faptul că la 

şedinţele Consiliului Local Brad se discută lucruri importante, dar există un precedent 

creat întrucât Primăria Municipiului Deva transmite live din luna octombrie 2016, o 

asemenea iniţiativă existând şi la Lupeni şi întreabă de ce nu se poate face şi la Brad 

la fel. 

 Domnul Raul Florin Matei face cunoscut faptul că a formulat o cerere cu 

acelaşi obiect către Primarul Municipiului Brad, care i-a răspuns că nu există un act 

normativ în vigoare care să prevadă imperativ obligarea instituţiei publice să 

transmită live şedinţele Consiliului Local. 



 Tot dumnealui dă citire art. 6 titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare, care prevede că: 

  „(1) Prezentul titlu stabileşte obiectivele, principiile, termenii şi condiţiile de 

utilizare a procedurii electronice de acces la informaţiile şi serviciile publice şi 

furnizarea acestora, precum şi regulile generale de asigurare, prin mijloace 

electronice, a transparenţei informaţiilor şi serviciilor publice ca parte integrantă a 

reformei administraţiei publice.(2) Autorităţile administraţiei publice vor furniza 

informaţiile şi serviciile publice prin mijloace electronice concomitent cu procedurile 

tradiţionale.” şi arată că prin propunerea dânsului vine în sprijinul reformei în 

administraţia publică privind transparenţa decizională, sens în care dă citire art. 7 

lit. e şi h din aceiaşi lege: „Obiectivele prezentului titlu sunt următoarele: 

  e) furnizarea de informaţii şi servicii publice de calitate prin intermediul 

mijloacelor electronice; 

  h) redefinirea relaţiei între cetăţean şi administraţia publică, respectiv între 

mediul de afaceri şi administraţia publică, în sensul facilitării accesului acestora la 

serviciile şi informaţiile publice, prin intermediul tehnologiei informaţiei.” 

  Domnul Raul Florin Matei mai arată că pentru a participa la această şedinţă a 

Consiliului local Brad s-a învoit de la serviciu, dar dânsul preferă să urmărească live 

şedinţa, după orele de serviciu, de acasă şi nu să o citească prin intermediul 

procesului verbal.   

  Domnul Raul Florin Matei mai dă citire atât art. 2 din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată care prevede că: 

 „Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmãtoarele: 

  a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de 

interes public care urmeazã sã fie dezbãtute de autoritãţile administraţiei publice 

centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; 

  b) consultarea cetãţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa 

autoritãţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; 

  c) participarea activã a cetãţenilor la luarea deciziilor administrative şi în 

procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmãtoarelor 

reguli: 

  1. şedinţele şi dezbaterile autoritãţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul 

prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii; 

  2. dezbaterile vor fi consemnate şi fãcute publice; 

  3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi fãcute publice, în 

condiţiile legii.”, 

cât şi art. 8 lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare, în care se arată că: 

 „(1) Principiile care stau la baza furnizării de informaţii şi servicii publice 

prin mijloace electronice sunt: 

  b) accesul egal, nediscriminatoriu, la informaţii şi servicii publice, inclusiv 



pentru persoanele cu handicap”  

şi totodată, arată că unei persoane cu handicap locomotor îi va fi mult mai uşor să 

stea acasă să urmărească prin intermediul internetului şedinţele consiliului local, 

decât să vină la şedinţă. 

 Domnul Raul Florin Matei constată din procesele verbale ale şedinţelor 

consiliului local, că toate proiectele de hotărâre sunt iniţiate de domnul Primar spre 

binele oamenilor, ocazie cu care îl felicită pe domnul Primar, Florin Cazacu, dar nici 

un proiect nu este iniţiat de către consilierii locali şi se întreabă ce rol au consilierii 

locali în această sală. 

  Domnul Raul Florin Matei, recomandă consilierilor locali ca din punct de 

vedere tehnic să propună dumnealor modul de transmitere live a şedinţelor 

Consiliului Local Brad, în condiţiile în care dânsul consideră că se poate filma cu o 

cameră, apoi înregistrarea să se transmită pe facebook şi să se arhiveze pe site-ul 

Primăriei Municipiului Brad. 

 Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam îi răspunde domnului Raul Florin 

Matei că dumnealor nu s-au opus acestei iniţiative, ci şi-au pus problema cum se va 

materializa aceasta din punct de vedere tehnic. 

 Domnul consilier local, Mihai Mureş, nu crede că este obstrucţionată mass-

media, respectiv presa şi nu i se pare corect să se impună consiliului local să 

achiziţioneze o astfel de cameră pentru transmiterea live, presa având dreptul să vină 

la şedinţele Consiliului Local Brad, desigur dacă sunt autorizaţi, iar răspunsul dat de 

către Primarul Municipiului Brad la solicitarea domnului Raul Florin Matei este clar, 

concis şi în temeiul legii. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea consideră că Primăria Municipiului 

Brad nu poate angaja o persoană care să se ocupe de transmiterea live a şedinţelor 

Consiliului local şi propune ca pentru o şedinţă viitoare un grup de consilieri să 

iniţieze un proiect de hotărâre în acest sens, întrucât în şedinţele de consiliu se iau 

decizii corecte, iar modul de sinteză ar fi mai grijuliu şi discuţiile ar fi mai elevate, 

dânsul apreciind că ar fi un avantaj pentru Consiliul Local Brad.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că dânsul  ar fi cel mai avantajat de 

o transmisie live, iar propunerea cetăţeanului Matei este binevenită şi pertinentă şi 

dacă ar fi posibil ar fi de acord să se transmită toată activitatea lui ca Primar, iar 

totodată îl asigură pe cetăţeanul Matei că toate înregistrările şedinţelor de consiliu 

sunt arhivate, iar procesele verbale sunt afişate în timp util şi legal pe site-ul oficial al 

Primăriei Municipiului Brad.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că iniţiativa cetăţeanului Matei nu este 

nouă, poate fi luată de oricine, iar dacă consilierii locali hotărăsc se va iniţia un 

proiect de hotărâre în acest sens, dar transmiterea nu se poate face cu un telefon 

mobil, ci cu o tehnică avansată, după care se va afişa în mod public pe contul de 

facebook al primăriei care este un spaţiu public. 

 Tot dumnealui mai arată că această propunere este de fapt reglementată de lege 

încă din anul 2003, dar atunci nu exista tehnica necesară, iar ideal ar fi ca scopul 

acestei transmiteri să fie informarea corectă a cetăţenilor fără a scoate din context 

idei, propuneri, prezentări care apoi să fie comentate pe facebook. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde domnului preşedinte de şedinţă 



Vasile Bârea, că supunerea la vot a acordării cuvântului invitaţilor la şedinţele 

Consiliului local este o cutumă iar potrivit art. 52 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  

”La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, 

preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, 

miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din 

unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de 

responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate de 

primar.” 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că nu trebuie să fie transformate şedinţele  

Consiliului Local Brad într-o tribună, poporul a vorbit când a ales, şedinţa este 

publică, poate participa oricine doreşte, iar procesul verbal al fiecărei şedinţe este 

aprobat apoi de către consilierii locali în şedinţa următoare. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că pentru achiziţionarea tehnicii 

necesare transmiterii live este nevoie de prevedere bugetară, legea neimpunând în 

mod expres obligativitatea transmiterii live şi dacă s-ar întâmpla acest lucru, 

dumnealui ar fi cel mai câştigat ca să vadă toţi cetăţenii Municipiului Brad şi această 

parte a activităţii Primarului. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, îl întreabă pe domnul Raul Florin Matei dacă 

este reprezentant al societăţii civile, căci dacă ar fi aşa societatea civilă ar trebui să 

funcţioneze cu forme legale ca asociaţie sau fundaţie şi să aibă ca obiect de activitate 

şi înregistrarea şi transmiterea şedinţelor consiliului local.  

  Domnul Raul Florin Matei îi răspunde că este doar un cetăţean al Municipiului 

Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Vasile Bârea, arată că s-a luat act de iniţiativa  

domnului Raul Florin Matei şi dă citire din nou art. 9 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată care prevede că: 

„Persoana care prezideazã şedinţa publicã oferã invitaţilor şi persoanelor care 

participã din proprie iniţiativã posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele 

aflate pe ordinea de zi.” 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în luna ianuarie 2017 va iniţia un 

proiect de hotărâre în sensul înregistrării şi transmiterii live a şedinţelor Consiliului 

Local Brad. 

 

 

 Suplimentar 2. Adresa nr. 31479/23.11.2016 a Cabinetului Avocat Florică 

Ciutacu prin care se propune încheierea unui contract de asistenţă şi reprezentare 

juridică cu Unitatea administrativ-teritorială Brad. 

Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă şi sunt de 

acord cu răspunsul formulat de Primarul Municipiului Brad în care se precizează că 

personalul de specialitate juridică angajat în cadrul instituţiei noastre poate asigura la 

nivel maxim reprezentarea în instanţa de judecată atât a Primarului, a Municipiului 

Brad, cât şi a Consiliului Local Brad. 

 



  

 Suplimentar 3. Adresa nr. 1566/16.11.2016 a Ministerului Culturii înregistrată 

la Primăria Municipiului Brad sub nr. 31638/24.11.2016 în care se face cunoscut că 

acest minister împreună cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul 

de Afaceri au iniţiat procedura de trecere în patrimoniul public al statului a bunurilor 

care fac parte din colecţia muzeului, precum şi a clădirii muzeului, astfel încât acestea 

să beneficieze de prerogativele de insesizabilitate şi inalienabilitate, urmând a se 

analiza posibilitatea de delegare a administrării muzeului către autorităţile locale din 

Brad, dacă se va solicita aceasta. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu arată că a primit această adresă în urmă cu 4 ore 

şi îi dă citire, apoi precizează că discuţii pentru preluarea muzeului s-au purtat 

inclusiv cu conducerea C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva, dar procedura de 

preluare trebuie să fie foarte bine gândită. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu arată că are cunoştinţă că există o hotărâre a 

Consiliului Local Brad prin care Primăria Municipiului Brad a solicitat preluarea în 

administrare a Muzeului Aurului Brad, dar acum se pune problema de a accepta sau 

nu propunerea Ministerului Culturii, minister care îşi erijează un drept de preemţiune, 

în condiţiile în care clădirea este a unei companii naţionale cu capital majoritar de 

stat, în speţă MINVEST S.A. Deva, iar bunurile sunt bunuri ale statului român. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea arată că nu ar trebui să se răspundă 

în pripă Ministerului Culturii, ci răspunsul care se va da trebuie să fie bine gândit, 

urmând să fie analizate atât avantajele, cât şi dezavantajele. 

 Domnul consilier local, Mihai Mureş întreabă dacă hotărârea consilierilor 

locali poate influenţa poziţia Guvernului. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că s-au depus multe eforturi de-a 

lungul timpului, inclusiv la Ministerul Culturii pentru ca Muzeul Aurului să fie 

administrat de Primăria Municipiului Brad. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu întreabă consilierii locali  dacă ar fi cea mai 

bună soluţie ca Muzeul Aurului din Brad să fie declarat muzeu naţional iar 

administraţia publică locală să se asocieze cu Ministerul Culturii pentru întreţinerea 

lui, în condiţiile în care acest muzeu presupune multe costuri şi anume promovare, 

organizarea lui ca şi instituţie având în vedere că în prezent nu funcţionează ca un 

muzeu, ci este doar o colecţie de exponate şi ca atare acest caz trebuie gestionat cât 

mai eficient. 

 Domnul consilier local, Adrian Petruş precizează că ar trebui adunate mai 

multe date despre ceea ce înseamnă preluarea de către administraţia publică locală 

Brad a Muzeului Aurului. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu reiterează faptul că s-au depus memorii la toate 

instituţiile abilitate în vederea preluării Muzeului Aurului şi crede că cel mai 

convenabil ar fi o asociere cu Ministerul Culturii în vederea administrării muzeului. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan arată că dacă se va prelua Muzeul 

Aurului doar de către administraţia publică locală Brad trebuie gândite mai multe 

aspecte, unul dintre ele fiind asigurarea exponatelor, iar în bugetul local nu există 

bani prevăzuţi în acest sens. 

  



Domnul Primar, Florin Cazacu întreabă consilierii locali dacă sunt de acord să 

se strângă mai multe date suplimentare cu privire la această problemă. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan face cunoscut faptul că dacă 

Muzeul Aurului  va fi preluat doar de Ministerul Culturii, pericolul mare ar fi ca el să 

fie mutat din Brad într-o altă locaţie, împreună cu toate exponatele. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea solicită consilierilor locali să îl 

împuternicească pe domnul Primar, Florin Cazacu să discute la Ministerul Culturii 

pentru preluarea Muzeului Aurului de către administraţia publică locală Brad însă în 

asociere cu această instituţie. 

 Doamnele şi domnii consilieri locali au luat act de adresa Ministerului Culturii 

şi îl împuternicesc pe domnul Primar, Florin Cazacu să facă demersurile necesare 

pentru o eventuală preluare a Muzeului Aurului de către administraţia publică locală 

Brad împreună cu Ministerul Culturii. 
 

  

 Punctul 12.   Diverse. 
 

Domnul consilier local, Petru Voicu Huieţ, mulţumeşte pentru lucrările 

efectuate pe raza satului Valea Brad şi mai arată că ar fi necesar a se realiza o corelare 

a numerelor noi de case, având în vedere că nu mai corespund. 

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam face cunoscut faptul că ar trebui 

avut în vedere, pentru renovare şi terenul de sport „ARENA 100”, având în vedere că 

sunt mulţi tineri care practică sport acolo. 

Domnul Primar, Florin Cazacu reaminteşte consilierilor locali  faptul că au 

aprobat,  cu foarte mare greutate, realizarea unui teren de fotbal în Cartierul Micro 1 

„Peste Luncoi” iar lucrările la acest teren urmează să înceapă în luna decembrie 2016, 

iar ca termen de finalizare ar fi luna martie 2017. 

Domnul Primar, Florin Cazacu mai arată că pentru renovarea terenului de sport 

„ARENA 100” nu există prevedere în bugetul Municipiului Brad în anul 2016 şi chiar 

dacă ar exista acum începe sezonul de iarnă astfel că acesta iar s-ar deteriora şi ar fi 

doar bani irosiţi, astfel că singura soluţie este ca în bugetul anului 2017 să fie 

prevăzuţi bani şi pentru repararea acestui teren de sport în măsura în care se poate. 

Domnul Primar, Florin Cazacu face cunoscut că la sala de sport a Centrului de 

Agrement vin cetăţeni şi din Deva iar veniturile prognozate a fi obţinute sunt cu mult 

depăşite. 

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam întreabă dacă pentru renovarea 

terenului de sport „ARENA 100” nu s-ar putea face un parteneriat cu agenţii 

economici din Brad. 

Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde domnului consilier local, Ionel 

Daniel Adam că dacă doreşte poate să iniţieze un proiect de hotărâre în acest sens, dar 

cu încadrare în prevederile legale în vigoare şi atunci va constata dacă se aprobă.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea mulţumeşte domnului Primar, 

Florin Cazacu şi colegilor din cadrul Consiliului Local Brad pentru sprijinul acordat 

la îndeplinirea mandatului de preşedinte de şedinţă, urează succes viitorului 

preşedinte de şedinţă, ales pentru următoarele trei luni în persoana doamnei consilier 



local, Adina Beciu şi urează „La mulţi ani!” tuturor celor prezenţi în sală cu ocazia 

Zilei Naţionale a României care se va sărbători în data de 1 Decembrie 2016. 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, declară 

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

de 24 noiembrie 2016.  

 

 

 

Brad, 24.11.2016 

 

 

 

 

SECRETAR, 

  MIHAELA DAVID  

 

 
 


