ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VE RBAL
încheiat azi, 25 aprilie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data de
25 aprilie 2019 s-a făcut în data de 19 aprilie 2019 prin Dispoziţia nr. 233/19.04.2019 a
Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale
art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din municipiul
Brad, precum şi în Periodicul de informare al Consiliului Municipal Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 19 aprilie 2019, conform
tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi toți cei 17 consilieri locali în funcţie.
La şedinţă au participat cei 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în
satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn şi domnul
Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Secretar, CarmenIrina Bora.
În calitate de invitat a participat domnul Lucian Miron – care are delegate atribuțiile
de director medical al Spitalului Municipal Brad, până la ocuparea prin concurs a postului
vacant de director medical, domnul Adrian Grosu – director a S.C. TERMICA BRAD S.A.,
doamna Mariana Bordea – contabil - șef al S.C. TERMICA BRAD S.A., doamna Angela
Suciu- director al Școlii „Horea Cloșca și Crișan” Brad, precum și doamna Elena Miha –
contabil la Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad.
Au mai partricipat la ședință cetățeni ai municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi prevederile
art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, constată
şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe toţi cei prezenţi
să se ridice pentru a audia Imnul Naţional al României.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 28 martie 2019 care a fost
aprobat cu 17 voturi "pentru”.

Totodată, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepția
situațiilor prevăzute de art. 57 alin. 4^1 și art. 101 alin. 3^1.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt
nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea
poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, dă cuvântul domnului preşedinte
de şedinţă, 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, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata
prezentării materialelor și dă citire proiectului ordinii de zi:
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot ordinea de zi prezentată
care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele puncte:
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii drumului
comunal 11 cuprins între km 0 + 000 – km 2+645 din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Brad în administrarea Consiliului Județean Hunedoara – inițiat de Primarul
Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind realizarea a două treceri de pietoni în
municipiul Brad, județul Hunedoara – inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Adresa nr. 24222/19.04.2019 a SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Suplimentar 4. Cererea nr. 24136/19.04.2019 a domnului David Dorin Sorin.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
preşedinte de şedinţă, Mureș Mihai, supune aprobării suplimentările propuse la Ordinea de
zi, care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, 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 aprobarea bugetului Municipiului Brad
pe anul 2019 – 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că, în urma publicării în Monitorul oficial al
României – Partea I – a nr. 209 din data de 15.03.2019 a legii bugetului de stat pe anul 2019,
nr. 50/2019, în termen de maxim 45 de zile, instituția noastră are obligația aprobării bugetului
local pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 6 din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 39 alin. 3 din același act normativ, pe baza veniturilor
proprii și a sumelor repartizate, în calitate de ordonator principal de credite, în termen de 15
zile de la publicarea bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, am avut
obligația definitivării proiectului bugetului local care a fost afișat la sediul Primăriei
Municipiului Brad. În termen de 15 zile de la data afișării, locuitorii municipiului Brad aveau
posibilitatea depunerii de contestații privind acest proiect de buget.
Precizează că nu au fost depuse contestații la proiectul de buget întocmit.
Menționează că la întocmirea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019 s-a ținut cont
de adresa nr. 5984/27.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara
prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 10.822,50 mii lei din T.V.A., de Hotărârea
Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 52/2019 prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de
9.744 mii lei, reprezentând sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale,
precum și de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 61/2019 prin care s-a alocat
Municipiului Brad suma de 800 mii lei, reprezentând sume corespunzătoare cotei de 7,5%
din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019.
În contextul celor de mai sus și ținând cont de prevederile art. 39 alin. 4 și alin. 5 din
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea bugetului
Municipiului Brad pe anul 2019 la venituri în sumă de 32.552,11 mii lei la care se adaugă
excedentul bugetar în sumă de 3.695,50 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 36.247,61 mii lei,
conform Anexelor nr. 1 şi 2 care vor face parte integrantă din hotărâre, după cum urmează:
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2019 sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1
şi se compun din:
- impozit pe venit………………………………… 17,80
mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit…………… 9.558,00
mii lei
- impozite şi taxe de proprietate………………….. 2.180,10
mii lei
- sume defalcate din TVA…………………… 11.808,50
mii lei
- taxe pe servicii specifice………………………
0,60
mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau
pe desfăşurarea de activităţi………………………..886,60
mii lei

- alte impozite şi taxe fiscale………………………… 154,20
mii lei
- venituri din proprietate…………………………….. 680,70
mii lei
- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi……. 787,30
mii lei
- venituri din taxe administrative, eliberări permise…. 12,30
mii lei
- amenzi, penalităţi şi confiscări…………………… 376,30
mii lei
- diverse venituri…………………………………
29,50
mii lei
- transferuri voluntare altele decât subvențiile………
6,20
mii lei
- venituri din valorificarea unor bunuri………………. 18,20
mii lei
- subvenţii de la bugetul de stat…………………… 4.840,78
mii lei
- sume provenite de la UE…………………………… 1.195,03
mii lei
TOTAL ………………………………
32.552,11
mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2019 sunt cele prevăzute în Anexa nr.
2 şi se compun din :
- autorităţi publice şi acţiuni externe…………..
6.927,00
mii lei
- alte servicii publice generale……………………
528,60
mii lei
- tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi…
154,00
mii lei
- ordine publică şi siguranţă naţională……………
836,00
mii lei
- învăţământ…………………………………………… 68,88
mii lei
- sănătate…………………………………
1.350,67
mii lei
- cultură, recreere şi religie ………………
2.200,05
mii lei
- asigurări şi asistenţă socială……………
5.908,60
mii lei
- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică …
4.857,22
mii lei
- protecţia mediului …………………………
640,00
mii lei
- acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă… 700,00
mii lei
- combustibil şi energie……………………………. 2.400,78
mii lei
- transporturi……….……………………
7.875,81
mii lei
TOTAL…………………………….
36.247,61
mii lei.
Cheltuielile de capital evidenţiate la secţiunea de dezvoltare în sumă de 11.209,74 mii
lei din bugetul local al Municipiului Brad se reflectă în Lista de investiţii, conform Anexei nr.
3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Propune, de asemenea, aprobarea, pe anul 2019, a bugetului de venituri proprii, astfel:
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad, Școala Gimnazială ”Mircea
Sântimbreanu” Brad, Liceul Teoretic ,,Avram Iancu” Brad şi Grădiniţa cu Program Prelungit
,,Floare de Colţ” Brad estimează să încaseze venituri în sumă de 298,00 mii lei la venituri,
la care se va adăuga excedentul din anii precedenți în sumă de 477,34 mii lei şi să efectueze
cheltuieli în sumă de 715,34 mii lei, conform Anexelor nr. 4 şi 5 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
- Serviciul Public de Desfacere, Han Piaţă şi Obor Brad estimează să încaseze
venituri în sumă de 813 mii lei şi să efectueze cheltuieli în sumă de 813 mii lei, conform
Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- veniturile din valorificarea lemnului pe anul 2019 se estimează a se încasa în
sumă de 131 mii lei, la care se va adăuga excedentul din anii precedenți în sumă de 221,07

mii lei, iar cheltuielile estimate a se efectua cu diverse prestări de servicii în acest domeniu
vor fi în sumă de 352,07 mii lei.
Propun aprobarea veniturilor şi cheltuielilor estimate pentru anii 2020 - 2022, conform
Anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Totodată, mai propune aprobarea utilizării sumei disponibile de 3.695,50 mii lei din
fondul de rulment în cadrul secţiunii de dezvoltare a Municipiului Brad pe anul 2019 pentru
finanţarea lucrărilor de investiţii prevăzute în Anexa nr. 3, precum și utilizarea pentru diferite
cheltuieli cu bunuri și servicii a sumei disponibile de 698,41 mii lei din venituri proprii
rezultate din excedentele anilor precedenți.
Precizează că, în conformitate cu prevederile art. 8 lit. b din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dezbaterea publică
a proiectului de buget local are loc cu prilejul aprobării acestuia.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că nu s-au înregistrat contestații în ceea
ce privește proiectul bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2019.
Domnul Primar, Florin Cazacu prezintă în continuare minuta din data de 24.04.2019
încheiată cu ocazia organizării unei consultări publice privind proiectul bugetului
Municipiului Brad, făcând cunoscute domnilor consilieri locali o serie de constatări și
recomandări făcute de către domnul Matei Raul Florin care a fost prezent la consultarea
publică.
Totodată face cunoscută și intervenția domnului Huieț Petru – Voicu.
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, doamna consilier local, Alexandra Chiș, 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, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că dumnealui este convins că bugetul
oricărei unități administrativ – teritoriale nu este niciodată suficient pentru a satisface
dorințele tuturor, dar dumnealui menționează că proiectul de buget al Municipiului Brad pe
anul 2019 este bine întocmit deși avea impresia că se plusează bani pentru zona Micro 1, dar,
în ultimul timp și-a dat seama că se lucrează în toate zonele. Menționează că întotdeauna se
face o sulimentare a bugelui local pentru religie, pentru Parohia Brad 3, și vine cu propunerea

de a fi ajutată și Parohia Brad 2, sens în care precizează că va face un amendament pentru
alocarea a 50 mii lei acestei parohii, menționând că trebuie ajutat și preotul nou- venit pentru
a realiza măcar o centrală de încălzire. Propune următorul amendament:
„Suplimentarea Cap. cultură, recreere și religie cu suma de 50 mii lei pentru a fi
rezolvată problema încălzirii”.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că întotdeauna la elaborarea proiectului de
buget se ține cont de solicitările venite de la parohii, mai mult, menționează că s-a ținut cont
și de această solicitare, doar că aceste sume se alocă având la bază un proiect depus în
temeiul Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare. Menționează că administrația publică locală nu alocă bani preoților ci bisericilor
care, de fapt, sunt ale comunității.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că dacă este așa, dumnealui renunță
la amendamentul propus și–l retrage urmând ca Parohia Brad 2 șă-și depună documentația
necesară.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează că, în fiecare an, clasele a XI-a
organizează la Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad evenimentul „Miss Boboc” iar dumnealui
îi vede cum, cu greu, își fac un buget sens în care solicită ca aleșii locali să judece un pic cu
sufletul și propune următorul amendament: ”alocarea sumei de 5 mii lei pentru realizarea
acestui eveniment”.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că se știe că toți din această sală gândesc
cu sufletul, dar dumnealui știe că această activitate se realizează de către Asociația Colegiul
Brădean care, însă, niciodată nu a venit cu vreo solicitare financiară. Menționează că, la fel
cum cum se alocă sume pentru sport, pentru culte, pentru diverse asociații și altele, tot așa
s-ar aloca bani și acestei asociații dacă ar depune un proiect eligibil întemeiat pe Legea nr.
350/2005. Totodată, menționează că în fiecare an a fost acordat sprijin elevilor brădeni pentru
realizarea acestei acțiuni.
În acest context se renunță și la acest amendament.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menționează că în cadrul ședințelor
comisiilor de specialitate a fost analizat și dezbătut proiectul de buget pe capitole,
subcapitole, titluri, articole, alineate și pe anexe, fapt pentru care acum, propune domnilor
consilieri locali, votarea priectului de hotărâre în ansamblul său. Această propunere a fost
aprobată cu unanimitate de voturi.
În continuare, domnul Primar Florin Cazacu propune următorul amendament:
”modificarea Listei de investiții prin introducerea obiectivului de investiții „Stație de
sonorizare în Parcul Tineretului” și anume: „suplimentarea cap. bugetar 67.02 cultură,
recreere și religie și diminuarea cap. bugetar 81.02. combustibil și energie cu suma de 3000
lei.”
Domnul Primar, Florin Cazacu, îi solicită domnului consilier local, Petru – Voicu
Huieț, care a fost prezent la consultarea publică, să prezinte constatările și recomandările
făcute de către domnul Matei Raul Florin.
Domnul consilier local, Petru – Voicu Huieț, prezintă pe scurt intervențiile avute de
către domnul Matei Raul Florin și anume: faptul că a solicitat lămuriri cu privire la

excedentul bugetar, amintește că s-a vorbit despre gradul de dependență de ajutorul de stat și
de faptul că la „Turism” și „Tineret” nu sunt alocați bani în Proiectul de buget prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot amendamentul propus de
către domnul Primar, Florin Cazacu, și, cu unanimitate de voturi, se aprobă.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2019 privind aprobarea
bugetului Municipiului Brad pe anul 2019.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul I 2019 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului Local Brad – 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că, potrivit prevederilor art. 49 alin. 12
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobare Consiliului
Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă execuţia bugetară a
anului precedent, fapt pentru care a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2019 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului Local Brad .
La articolul 1 a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2019 a
Municipiului Brad, după cum urmează:
(1) - la venituri în sumă de 6.475.111 lei din care la secţiunea de
funcţionare 5.240.925 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 1.234.186 lei;
(2) - la cheltuieli în sumă de 5.619.072 lei, din care la secţiunea de
funcţionare 4.507.179 lei şi la secţiunea de dezvoltare 1.111.893 lei;
(3) - un excedent bugetar de 856.039 lei din care la secţiunea de
funcţionare 733.746 lei şi la secţiunea de dezvoltare 122.293 lei.
La articolul 2 a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2019 a
instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează:
(1) - la venituri în sumă de 7.593.356 lei ;
(2) - la cheltuieli în sumă de 7.297.860 lei;

(3) - un excedent bugetar de 295.496 lei.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, 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, doamna consilier local, Alexandra Chiș, 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, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.46/2019 privind aprobarea
execuţiei bugetare pe trimestrul I 2019 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului Local Brad .
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 al S.C. TERMICA BRAD S.A. – 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Czacu menționează că prin adresa S.C. TERMICA BRAD
S.A.
nr. 607/29.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
21848/29.03.2019 s-a solicitat aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Brad a
bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2019.

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost întocmit conform prevederilor Legii nr. 82/1991
a contabilității și a Ordinului MFP nr. 3.145/2017privind aprobarea formatului şi structurii
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia și s-a
aprobat în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. TERMICA BRAD S.A. prin
Hotărârea nr. 1/ 28.03.2019.
Astfel se estimează pentru anul 2019 venituri de 11.373 mii lei şi cheltuieli de 10.835
mii lei, cu un rezultat brut (profit) de 538 mii lei (4,97 %).
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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, doamna consilier local, Alexandra Chiș, 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, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.47/2019 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. TERMICA BRAD S.A.

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale în
Municipiul Brad, județul Hunedoara pentru anul 2020 – 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că impozitele și taxele locale, reglementate
de titlul IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ teritoriale.
Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art. 491 alin. 1 din același act
normativ, precizează că în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o
anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele
respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând
cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice.
Sumele astfel indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul
fiscal următor.
Comunicatul de presă al Institutului Național de Statistică arată că rata inflației pentru
anul 2018, față de anul 2017 este de 4,6% astfel că impozitele și taxele locale aplicabile la
nivelul Municipiului Brad, județul Hunedoara, în anul 2019, urmează a fi indexate cu acest
indice de inflație, pentru anul 2020.
Art. 493 alin. 7 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, actualizată, instituie
obligativitatea actualizării, prin hotărâre a consiliului local, a limitelor amenzilor prevăzute la
alin. (3) şi (4) din același articol, conform procedurii stabilite la art. 491, respectiv procedura
descrisă mai sus cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale.
Precizează faptul că, la sfârșitul anului se va iniția un nou proiect de hotărâre prin care
se vor stabili impozitele și taxele locale (cuantum, modalitate de calcul, facilități), urmând ca,
la stabilirea cuantumului acestora să se țină cont de această indexare. Menționez că în
conformitate cu prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal,
actualizată, majorarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, se va putea face față de
nivelurile astfel indexate, cu până la 50 %.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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, doamna consilier local, Alexandra Chiș, 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, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. c 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
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2019 privind indexarea
impozitelor și taxelor locale în Municipiul Brad, județul Hunedoara pentru anul 2020 .
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale
de membru al Asociaţiei Municipiilor din România – 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în anul 1996, prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Brad nr. 55/1996, s-a aprobat afilierea Municipiului Brad la Federaţia
Municipiilor din România.
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 15158/31.01.2019,
Asociaţia Municipiilor din România ne-a informat că, pentru anul 2019, cotizaţia de membru
AMR pentru Municipiul Brad este în sumă de 7.776,50 lei.
Aceasta se calculează după formula 0,5 lei/ locuitor/an x numărul de locuitori raportat
de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se
datorează cotizația și se achită din bugetul local.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea achitării cotizaţiei în cuantum de 0,5 lei/locuitor/an, respectiv suma de 7776.50
lei/an pentru anul 2019 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei
Municipiilor din România și-l supun plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere 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 și
doamna consilier local, Alexandra Chiș, 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, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2019 privind aprobarea
cuantumului cotizației anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării contribuției anuale
datorată de către Municipiul Brad Asociaţiei „SALVITAL” Hunedoara – 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că Asociația „Salvital” Hunedoara este o
organizație non-guvernamentală pentru susținerea și finanțarea Serviciului Mobil de Urgență,
Reanimare și Descarcerare Hunedoara.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/28.02.2011 și Acordul de parteneriat
nr.21/12105/2018 încheiat între Asociația „Salvital” Hunedoara și Consiliul Local al
Municipiului Brad s-a aprobat contribuția de membru pentru Municipiul Brad, în cuantum
de 5 lei/locuitor/an.
Prin adresa nr. 50/04.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
15594/05.02.2019, asociația ne-a informat că pentru anul 2019, cotizaţia de membru pentru
municipiul Brad este în sumă de 77.520 lei/an.
Această contribuție anuală este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Brad pe anul
2019 la capitolul bugetar 66.02 „Sănătate” și va fi virată asociației lunar sau trimestrial.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea achitării contribuției anuale cuantum de 5 lei/locuitor/an, respectiv suma de 77.520
lei/an, datorată de către Municipiul Brad Asociației „SALVITAL” Hunedoara și-l supune
plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere 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, Alexandra Chiș, 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, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2019 privind aprobarea
achitării contribuției anuale datorată de către Municipiul Brad Asociaţiei „SALVITAL”
Hunedoara.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la
domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara – 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 3 alin. 4 din
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare, „Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din
bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local,
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri
de uz sau de interes public naţional ori judeţean”.
În cursul lunilor martie – aprilie 2019 au fost finalizate câteva lucrări de identificare și
măsurare de imobile proprietate publică din municipiul Brad, după cum urmează:
- drum situat în municipiul Brad, strada Gura Ruzii, județul Hunedoara – tronson I,
ramificație din DN76 până la podul peste pârâul Luncoi cu o suprafață de 481,00 mp.;
- drum situat în municipiul Brad, strada Gura Ruzii, județul Hunedoara – tronson II,
de la podul peste pârâul Luncoi până la proprietatea Stanciu cu o suprafață de 1271,00 mp.;

- imobil teren, situat în municipiul Brad, strada Republicii, nr.1, județul Hunedoara,
adiacent proprietății S.C. DANDY CAR PAN SRL Brad și Oficiul Poștal cu o suprafață de
43,00 mp.;
- imobil teren, situat în municipiul Brad, strada Avram Iancu, județul Hunedoara, de-a
lungul Crișului Alb cu o suprafață de 116,00 mp..
Menționează că, odată cu atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului
Brad, județul Hunedoara, fiecare imobil va fi întăbulat după care urmează a se promova
proiect de hotărâre de completare a domeniului public al municipiului Brad.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
atestarea apartenenței unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul
Hunedoara și – l supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.
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, doamna consilier local, Alexandra Chiș, 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, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2019 privind atestarea
apartenenței unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune
la cumpărarea unui imobil situat în municipiul Brad, strada Republicii, nr. 3, județul
Hunedoara – 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu, menționează că prin adresa nr. 475/17.04.2019,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 23948/17.04.2018, Banca Comercială
Română S.A. ne-a făcut cunoscută intenția de a vinde imobilul identificat prin C.F. nr. 60578

Brad, nr. cadastral 60578/60578-C1, imobil încadrat în categoria de imobile cu statut de
monument istoric, fiind înscris pe Lista Monumentelor Istorice sub nr. HD-II-s-B-03263,
având denumirea de parte a „Centrului Istoric al Orașului Brad” și ne-a solicitat să le
comunicăm dacă Municipiul Brad își exercită dreptul de preemțiune la cumpărarea acestui
imobil.
Imobilul mai sus menționat este situat în municipiul Brad, strada Republicii, nr. 3,
județul Hunedoara și constă în teren intravilan, în suprafață de 1.742 mp. (suprafață măsurată
de 1.660 mp.), categoria de folosință „curți, construcții” și construcția edificată pe aceasta în
suprafață construită la sol de 822 mp., un regim de înălțime P+2E, valoarea de vânzare fiind
de 550.000 Euro, preț nepurtător de T.V.A., achitat în lei la cursul comunicat de BNR valabil
la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.
O suprafață de 579 mp. din suprafața imobilului împreună cu 6 locuri de parcare, face
obiectul unui contract de închiriere încheiat cu societatea PROFI ROM FOOD S.R.L.,
valabilitatea acestuia fiind până la data de 01.03.2029. Acest fapt impune în sarcina
cumpărătorului obligația preluării și menținerii acestui contract.
Vânzarea imobilului este condiționată de încheierea concomitentă a unui contract de
închiriere cu Banca Comercială Română S.A. în calitate de chiriaș, având ca obiect o
suprafață de aproximativ 160 mp. din imobil, cu o chirie lunară de 640 Euro, fără T.V.A.,
pentru o perioadă de 5 ani. Banca Comercială Română S.A. va avea drept de denunțare
unilaterală a contractului de închiriere cu un preaviz de 30 zile dar nu mai devreme de
expirarea primelor 12 luni de contract.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea renunțării la exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Brad, prin
Consiliul Local al Municipiului Brad, la cumpărarea imobilului situat în municipiul Brad,
strada Republicii, nr. 3, județul Hunedoara și-l supune plenului Consiliului Local al
Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Doamna consilier local, Alexandra Chiș, 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, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.52/2019 privind
neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea unui imobil situat în municipiul
Brad, strada Republicii, nr. 3, județul Hunedoara.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor
mijloace fixe de la Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț” Brad – 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că în urma ședinței Consiliului de
administrație prin care s-a avizat raportul de finalizare a inventarierii pentru anul 2018, prin
adresa nr. 590/15.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
23508/15.04.2019, Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț” Brad a solicitat
aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe, în valoare de 46847,68 lei.
Menționează că tabelul centralizator cu mijloacele fixe propuse la casare este semnat
de conducerea unității iar notele de constatare a stării tehnice a mijloacelor fixe sunt vizate de
către Unitatea constatatoare – S.C. INTERLOG COM S.R.L. BRAD.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe de la Grădinița cu Program
Prelungit „Floare de Colț” Brad, în valoare totală de 46.847,68 lei și-l supune plenului
Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și doamna consilier local, Alexandra Chiș, 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, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.53/2019 privind scoaterea
din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe de la Grădinița cu Program Prelungit
„Floare de Colț” Brad.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 122/2018 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul
de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad – 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că potrivit art. 4 alin. 1 lit. b din
Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile
de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 „în cazul în care
consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice;
primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
respectivă”.
Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Brad în Consiliul de Administraţie al
Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad au fost desemnați, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
122/2018, domnii consilieri locali, Petruș Adrian și Ștefea Bogdan Sorin.
Întrucât mandatul domnului consilier local, Petruș Adrian, a încetat de drept, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, ca urmare a demisiei, consider că
se impune desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Local pentru a face parte din
acest consiliu de administraţie.
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2018 privind desemnarea a doi
reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de
Colţ” Brad și-l supun plenului Consiliului Local al Municipiului Brad spre dezbatere în
forma prezentată.
Doamna consilier local, Alexandra Chiș, 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, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, solicită domnilor consilieri să facă
propuneri pentru desemnarea unui consilier local.
Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45
alin . 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.

Domnul consilier local, Mureș Mihai, propune să facă parte din Consiliul de
Administrație al Grădiniței ”Floare de Colț” Brad doamna consilier local, Chiș Alexandra, și
domnul consilier local, Bogdan – Sorin Ștefea.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Mihai
Mureș, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu 17 voturi „pentru”
a fost desemnată pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Grădiniței ”Floare
de Colț” Brad, doamna consilier local Alexandra Chiș.
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 Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.54/2019 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2018 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad.
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SISTEMUL INTEGRAT
DE GESTIONARE A DEŞEURILOR JUDEŢUL HUNEDOARA” – 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că, prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Brad nr. 60/2009 a fost aprobată asocierea Municipiului Brad prin Consiliul
Local al Municipiului Brad cu Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara precum
și cu unele unități administrativ – teritoriale din județul Hunedoara în vederea constituirii
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A
DEŞEURILOR JUDEŢUL HUNEDOARA”, persoană juridică de drept român.
În urma încetării contractului de muncă al domnului Nicula Daniel Cornel - inspector
de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Autorizare, Monitorizare, Control

Transport Public Local, Transport în Regim de Taxi și în Regim de Închiriere care era numit
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR
JUDEŢUL HUNEDOARA”, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr.
169/2018 a fost aprobată numirea în Adunarea Generală a acestei asociații a domnului Lupea
Adrian, consilier superior, gradul I din cadrul Compartimentului Protecția Mediului
Protecția Muncii care, prin fișa postului a preluat atribuțiile privind serviciile comunitare de
utilități publice.
În urma ocupării prin concurs a postului vacant de inspector de specialitate din cadrul
Compartimentului Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități
Publice de către doamna Simulesc Mioara - Alina se impune înlocuirea domnului Lupea
Adrian cu aceasta, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SISTEMUL INTEGRAT DE
GESTIONARE A DEŞEURILOR JUDEŢUL HUNEDOARA”.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A
DEŞEURILOR JUDEŢUL HUNEDOARA”, în persoana doamnei Simulesc Mioara - Alina,
inspector de specialitate din cadrul Compartiment Unitatea Locală de Monitorizare a
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și – l supune plenului Consiliului Local Brad spre
dezbatere în forma prezentată.
Doamna consilier local, Alexandra Chiș, 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, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2019 privind numirea
unui nou reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE
A
DEŞEURILOR
JUDEŢUL
HUNEDOARA” .

Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă –
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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că, văzând prevederile Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad şi având în vedere că domnul
consilier local, Mihai Mureș, care a fost ales în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru
perioada februarie 2019 – aprilie 2019 își va epuiza mandatul de președinte de ședință se
impune adoptarea unei noi hotărâri privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru un
mandat de 3 luni, începând cu luna mai 2019.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Alexandra Chiș, 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, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha -Ștefan, 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,
Ancuța – Florentina Miheț.
Consilierii locali sunt în unanimitate de acord ca doamna consilier local, Ancuța
Florentina Miheț să conducă şedinţele de consiliu pentru următoarele trei luni.
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 Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2019 privind alegerea
preşedintelui de şedinţă .

Punctul Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii
drumului comunal 11 cuprins între km 0 + 000 – km 2+645 din administrarea Consiliului
Local al Municipiului Brad în administrarea Consiliului Județean Hunedoara – 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în municipiul Brad, pe strada Măgura,
nr. 24, în imobilul proprietatea publică a Județului Hunedoara, funcționează Sanatoriul de
Pneumoftiziologie Brad.
Această unitate sanitară este una de interes județean, aflată în subordinea Consiliului
Județean Hunedoara.
Accesul rutier la Sanatoriul de Pneumoftiziologie se realizează prin drumul comunal
11 situat între km 0 + 000 – km 2 + 645. Acest drum aparține domeniului public al
Municipiului Brad, având, în intravilan, regim de stradă, respectiv strada Măgura.
În conformitate cu prevederile art. 22 și ale art. 22^1 alin. 3 și alin. 4 din O.G. nr.
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
administrarea drumurilor de interes local se realizează de către consiliile locale pe raza
administrativ teritorială a acestora.
Având în vedere starea tehnică a acestui drum comunal, Consiliul Județean Hunedoara
și-a manifestat interesul în vederea preluării acestuia în administrare în scopul îmbunătățirii
structurii rutiere și a stării de viabilitate a acestuia astfel încât accesul la Sanatoriu să poată
fi făcut în condiții optime. În acest sens a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr. 103/2019 privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului
Județean Hunedoara a unui drum aparținând proprietății publice a Municipiului Brad care
asigură accesul rutier la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în vederea realizării unor
lucrări de modernizare și reabilitare.
Ținând cont de aceste aspecte a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea transmiterii drumului comunal 11, cuprins între km 0 + 000 – km 2+645, din
administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad în administrarea Consiliului Județean
Hunedoara. Darea în administrare se va face pe perioada executării lucrărilor de
reparații/modernizare și reabilitare în baza unui contract de administrare.
Precizează că drumul comunal 11 va rămâne în proprietatea publică a Municipiului
Brad și, după executarea lucrărilor de reparații/modernizare și reabilitare, va reveni de drept
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Alexandra Chiș, 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, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2019 privind aprobarea
transmiterii drumului comunal 11 cuprins între km 0 + 000 – km 2+645 din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Brad în administrarea Consiliului Județean Hunedoara.
Punctul Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind realizarea a două treceri de
pietoni în municipiul Brad, județul Hunedoara – 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 în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că siguranţa circulaţiei rutiere pe drumurile
publice presupune responsabilităţi majore, atât din partea Poliţiei Rutiere, cât şi din partea
administratorului drumului public, aşa cum rezultă din prevederile Secţiunilor a III-a şi a IVa şi ale art. 59 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum şi ale
art. 5 din Codul Rutier.
Având în vedere intensificarea traficului autovehiculelor din municipiul Brad, în
scopul obținerii avizului de principiu, prin adresa nr. 18705/01.03.2019, s-a înaintat
Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara – Serviciul Rutier documentația privind
amenajarea a două treceri de pietoni în municipiul Brad, județul Hunedoara. Acestea vor fi
realizate astfel: una pe strada Cuza Vodă, la intersecția cu strada Moților și una pe strada
Horea, nr. 25, în dreptul Grădiniței cu Program Prelungit ”Floare de Colț” Brad.
Prin adresa nr. 252.315/SR/14.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 20894/21.03.2019, s-a comunicat Avizul de principiu al Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Hunedoara – Serviciul Rutier pentru realizarea celor două treceri de pietoni.
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 republicată, privind obligaţiile
administratorului de drumuri publice, precum şi ale art. 33 din O.U.G. nr. 195 / 2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea
consiliului local adoptată, împreună cu Planul de Situaţie la scara 1 : 500, vor completa

documentaţia ce se va înainta Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara – Serviciul
Rutier, în vederea obţinerii Avizului.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea realizării a două treceri de pietoni astfel: una pe strada Cuza Vodă, la intersecția cu
strada Moților și una pe strada Horea, nr. 25, în dreptul Grădiniței cu Program Prelungit
”Floare de Colț” Brad și-l supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma
prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Daniel Ionel Adam, menționează că s-a mai aprobat realizarea
a trei treceri de pietoni în municipiul Brad, respectiv pe strada Cuza Vodă, în Orașul Nou și
în față la Pan Aur dar care însă nu s-au materializat și întreabă care este motivul.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că există în acest sens avizul Poliției
Rutiere dar formalitățile de realizarev efectivă a acestora sunt complexe. Totodată,
menționează că dmnealui mai dorește realizarea încă a unei treceri de pietoni pe strada
Minerilor, de-a lungul străzii Republicii, lângă Monumentul Eroilor, sens în care se va
solicita Poliției Rutiere un aviz, urmând ca ulterior să se inițieze și un proiect de hotărâre.
Domnul consilier local, Daniel Ionel Adam, propune să se solicite aviz și pentru
realizarea trecerii de pietoni din Orașul Nou.
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 Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2
lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv
9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2019 privind realizarea
a două treceri de pietoni în municipiul Brad, județul Hunedoara.
Punctul nr. 7. Informarea nr. 24014/18.04.2019 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii și doamnele consilieri locali au luat act despre această informare.
Suplimentar 3. Adresa nr. 24222/19.04.2019 a SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
prin care se prezintă, pe lângă aspectele pozitive de la Compartimentul Obstretică –
Ginecologie al spitalului, și necesitatea amenajării spațiilor interioare cu tachet, în suprafață
totală de 1000 mp sens în care se solicită alocarea din bugetul local al Municipiului Brad pe
anul 2019 a sumelor necesare susținând că această acțiune este de maximă necessitate și
prioritate.

În urma analizării acestei adrese, dat fiind faptul că în bugetul local al Municipiului Brad
pe anul 2019 s-a alocat Spitalului Municipal Brad suma de 722 mii lei pentru aparatură
medicală și lift exterior la pavilionul chirurgie, domnii consilieri locali au concluzionat că în
funcție de posibilitățile financiare, la următoarele rectificări bugetare, se va aloca și această
sumă necesară pentru amenajarea cu tarchet a respectivelor spații.
Suplimentar 4. Cererea nr. 24136/19.04.2019 a domnului David Dorin Sorin prin
care, în calitate de proprietar al chioșcului situat în municipiul Brad, strada Libertății, nr. 4 și
chiriaș al terenului aferent, solicită, în cazul în care acest lucru este posibil, transformarea
formei de deținere a terenului din chirie în concesiune și concesionarea unei suprafețe de 21
mp. teren adiacent.
În urma analizării acestei adrese, domnii consilieri locali sunt de acord să se facă
demersuri pentru ca suprafața de teren solicitată să fie parcelată și scoasă la licitație în
contextual unui proiect de hotărâre.
Punctul nr. 8. Diverse
Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că, în urma discuțiilor purtate cu
cetățenii, ar fi bine ca atunci când se va reabilita strada Șoimilor să se realizeze o intrare între
blocul 28 și blocul 29, menționând că există posibilitatea creării acolo a vreo 8 sau 9 locuri
de parcare, dată fiind lipsa mare locurilor de parcare în zonă.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că după trecerea sărbătorilor pascale vor
începe și lucrările de reabilitare la strada Șoimilor.
În ceea ce privește transformarea zonei verzi în locuri de parcare așa cum face vorbire
domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că aceasta se poate realiza doar în urma
întocmirii unei documentații tehnice.
În continuare, îl felicită pe domnul consilier local, Vasile Bârea, pentru emisiunea
realizată la B1TV.
Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Mihai Mureș, nu înainte de a
ura tuturor, Sărbători Pascale Fericite, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Brad din data de 25 aprilie 2019.

Brad, 25.04.2019
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