
          R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES -VERBAL 

încheiat azi, 25 februarie 2019, cu ocazia şedinţei 

Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată  

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa de îndată s-a 

făcut în data de  25 februarie  2019 prin Dispoziţia nr. 122/25.02.2019 emisă de Primarul 

Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 4 şi ale art. 68 alin. 1 din 

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

completările ulterioare.  

Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de  25 februarie 2019. 

La şedinţă au fost prezenţi 15 consilieri locali din cei 16 consilieri locali în 

funcţie, 1 consilier local fiind absent (Petru Voicu Huieț) iar 1 consilier local fiind 

demisionat (Adrian Petruș). 

În calitate de invitați au participat: doamna Monica Elena Ionescu – inspector în 

cadrul Compartimentului Investiții din  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad. 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna Carmen – Irina 

Bora, Secretar al Municipiului Brad. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, prevederile art. 

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

modificările şi completările ulterioare,  doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al 

Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia. 

Totodată, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, 

reaminteşte consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 49 din Legea nr. 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 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 Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, dă 

cuvântul domnului preşedinte de şedinţă,  Mihai Mureș, pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

Domnul  preşedinte de şedinţă,  Mihai Mureș, îl roagă pe domnul Primar, Florin 

Cazacu să dea citire proiectului ordinii de zi.   

             Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi 



precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de necesitatea aplicării 

prevederilor art. 71 alin. 1din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 

unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, 

potrivit cărora  „Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - 

Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 

ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte 

adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 

167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”. 

 Date fiind aceste  modificări legislative, s-a solicitat comunicarea către Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, până în data de 26.02.2018, a hotărârilor 

de consiliu privind actualizarea devizului general – rest de executat precum și de aprobare 

a indicatorilor tehnico - economici actualizați și de aprobare a cofinanțării de la bugetul 

local pentru obiectivele de investiții pentru care au fost încheiate contracte de finanțare.  

     Ulterior, domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului General actualizat pentru  

obiectivul de investiţii „MODERNIZARE  DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 

0+000-5+750” MUNICIPIUL  BRAD,  JUDEŢUL HUNEDOARA, deviz aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

14/2017 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2018 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2015 

privind aprobarea  Documentaţiilor Tehnico – Economice şi a cofinanţării de la bugetul 

local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE  DC 170 

B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750” MUNICIPIUL  BRAD, JUDEŢUL 

HUNEDOARA, modificată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 15/2017 – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 3. Adresa nr. 2711/19.02.2019 a S.C. APA PROD S.A. DEVA . 

 4. Cererea nr. 17797/21.02.2019 a domnului Vereș Janoș. 

            Domnul preşedinte de şedinţă,  Mihai Mureș supune aprobării  Ordinea de zi şi cu 

15  voturi „pentru”  și 1 consilier local absent  ( Petru Voicu Huieț ) se  aprobă.  

           În continuare se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi astfel cum a 

fost  aprobată. 

 

 Punctul nr.1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului General 

actualizat pentru  obiectivul de investiţii „MODERNIZARE  DC 170 B BRAD - 

MESTEACĂN KM 0+000-5+750” MUNICIPIUL  BRAD,  JUDEŢUL 

HUNEDOARA, deviz aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2015, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2017 și prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 137/2018 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive.  

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

16/2015 astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 14/2017 și respectiv H.C.L. nr. 

137/2018  s-a aprobat  Devizul General  pentru  obiectivul de investiţii „MODERNIZARE  



DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750” MUNICIPIUL  BRAD,  

JUDEŢUL HUNEDOARA. 

 Conform  prevederilor art. 71 alin. 1  din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 

114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 

termene „Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 

2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma 

de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, 

reprezentând 17,928 lei/oră”. 

 Urmare acestor modificări legislative, prin adresa nr.21748/11.02.2019,  înregistrată 

la Primăria Municipiului Brad sub nr. 16601/13.02.2019 a Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice privind implementarea Programului Național de 

Dezvoltare Locală etapa II, aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P.  nr. 1851/2013, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare s-a solicitat actualizarea devizului general – rest de 

executat pentru obiectivele de investiții pentru care au fost încheiate contracte de finanțare.  

  Menționează că actualizarea devizului se face după încheierea actului adițional la 

contractul de achiziție publică, ca urmare a aplicării prevederilor  art. 71 alin. 1  din 

Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 114/2018, rezultând valoarea rest de executat 

pentru obiectivul de investiție. Această valoare se aprobă prin hotărâre de consiliu și se 

retransmite  Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțită de actul 

adițional la contractul de achiziție publică. 

  În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 

propus aprobarea Devizului General actualizat – rest de executat în valoare totală de 

4.785.870,53 lei cu TVA inclus, respectiv 4.026.475,13 lei fără TVA, din care C+M 

3.913.065,12 lei cu TVA inclus, respectiv 3.288.290,02 lei fără TVA și propune plenului 

Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.  

            Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

 Nefiind discuții pe marginea proiectului, domnul  preşedinte de şedinţă, Mihai 

Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului 

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

        Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad , 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,  Mihai Mureș supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu  15  voturi „pentru”, 1 consilier local absent  (Petru Voicu Huieț) și 1 consilier local 

demisionat (Adrian Petruș)  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2019 privind 

aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiţii 

„MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750” 

MUNICIPIUL  BRAD,  JUDEŢUL HUNEDOARA, deviz aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 16/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2017 

și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2018  



 

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

Local nr. 55/2015 privind aprobarea  Documentaţiilor Tehnico – Economice şi a 

cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii 

„MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750” 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 15/2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive.  

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

55/2015 s-a aprobat cofinanțarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente 

obiectivului de investiţii „MODERNIZARE  DC 170  B BRAD-MESTEACAN, KM 

0+000- KM 5+750”,în valoare de 359.639 lei cu TVA  24 % inclus , cu eșalonare pe o 

durată de 2 ani, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2017 s-a aprobat  cofinanțarea 

de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiţii 

„MODERNIZARE  DC 170  B BRAD-MESTEACAN, KM 0+000- KM 5+750”, în 

valoare de 339. 170 lei cu TVA  19 % inclus, cu eșalonare pe o durată de 2 ani.  

 Conform  prevederilor art. 71 alin. 1  din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 

termene „Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 

2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma 

de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, 

reprezentând 17,928 lei/oră”. 

 Urmare acestor modificări legislative, prin adresa nr.21748/11.02.2019,  înregistrată 

la Primăria Municipiului Brad sub nr. 16601/13.02.2019 a Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice privind implementarea Programului Național de 

Dezvoltare Locală etapa II, aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P.  nr. 1851/2013, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare s - a solicitat pentru obiectivele de investiții pentru 

care au fost încheiate contracte de finanțare actualizarea indicatorilor tehnico - economici 

și aprobarea cofinanțării de la bugetul local – rest de executat.  

 Precizează că în acest scop s-a solicitat proiectantului S.C. Gevis Proteam S.R.L. - 

Deva actualizarea devizului pe surse de finanțare. 

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 

propus aprobarea cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru  

obiectivul de investiții „MODERNIZARE DC 170 B BRAD-MESTEACĂN KM 0+000-

5+750 ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”, rest de executat  în valoare 

de 155.378,48 lei cu T.V.A. și propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia 

în forma prezentată.  

           Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 Nefiind  discuții pe marginea proiectului, domnul  preşedinte de şedinţă, Mihai 

Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului 

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 



        Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, 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,  Iosif Manea supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu 15  voturi „pentru”, 1 consilier local absent  (Petru Voicu Huieț) și 1 consilier local 

demisionat (Adrian Petruș)  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2018 privind 

aprobarea colaborării Municipiului Brad cu Asociația Brad Mileniul 3 în vederea 

realizării în comun a unor acțiuni cu prilejul amplasării unei statui la sediul 

Guvernului României în contextul sărbătoririi centenarului Marii Uniri. 

 

  Punctul nr. 3. Adresa nr. 2711/19.02.2019 a S.C. APA PROD S.A. DEVA prin care 

s-a solicitat eșalonarea la plată a sumei de 132.252,98 lei în 12 rate lunare,  prima rată 

propunând a fi plătită în luna martie 2019 iar ultima în luna februarie 2020. 

 Această obligație de plată este impusă acestei societăți prin Decizia nr. 48/2019 

pronunțată în Dosarul nr. 166/195/2017 al Tribunalului Hunedoara  prin care s-a decis că 

Sentința  Civilă nr. 469/2018 a Judecătoriei Brad este temeinică și legală. Prin această 

sentință SC APA PROD SA DEVA – Centrul Operațional Brad a fost obligată să plătească 

Municipiului Brad suma de 132.252,98 lei reprezentând penalități de întârziere la plata 

redevenței, redevență datorată potrivit contractului de concesiune bunuri nr. 1/05.01.2009.  

 În urma analizării acestei adrese  domnii consilieri sunt de acord, în unanimitate, cu 

propunerea domnului Primar, Florin Cazacu, de eșalonare a datoriei însă pe o perioadă de 6 

luni după rămânerea ca  irevocabilă a Sentinței Civile nr. 469/2018.  

  

  Punctul nr. 4. Cererea nr. 17797/21.02.2019 a domnului Vereș Janoș - instructor 

Nivel Bronz a Schminn Cycling, prin care se aduce la cunoștință intenția unei colaborări 

cu Centrul de agrement și sănătate Brad în vederea înființării unei clase de ciclism de 

interior (indoor  cycling). În acest sens menționează că deține o întreprindere individuală și 

solicită punerea la dispoziție  a unui spațiu de 20-30 mp., una sau două ore pe zi în 

intervalul orar 18.00-20.00. 

 În urma analizării acestei solicitări, domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, 

împreună cu executivul va analiza îndeamănunt solicitarea și la ședința ordinară din luna 

februarie va prezenta un proiect în acest sens. 

 

  Nemaifiind alte discuţii, domnul  preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, declară 

închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată 

pentru data de 25 februarie 2019. 

 

Brad, 25 februarie 2019 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             SECRETAR, 

                   MIHAI MUREȘ                                              CARMEN – IRINA BORA 

 

 



 

 


