R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PR O C E S - VE R BAL
încheiat azi, 27 iunie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 27 iunie 2019 s-a făcut în data de 21.06.2019 prin Dispoziţia nr. 374/21.06.2019
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 21 iunie 2019, conform
tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenți 15 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în
funcţie, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ioan Hărăguș și Dorin Sorin David).
La şedinţă au participat 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în
satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn şi
domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna c.j. Nicoleta Liliana Zaharie care prin Dispoziția Primarului Municipiului Brad nr. 370/2019 o
înlocuiește pe doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, pe perioada
concediului de odihnă.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu – Director al S.C.
Termica Brad S.A., domnul jr. Ioan Cobori – Managerul Spitalului Municipal Brad și
domnul profesor Ovidiu Suciu – director al Liceului Teoretic ”Avram Iancu” 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 c.j. Nicoleta - Liliana
Zaharie, 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 c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 30 mai 2019 care a fost
aprobat cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ioan Hărăguș și
Dorin Sorin David).

Doamna c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei de îndată a Consiliul Local al Municipiului Brad din 07 iunie 2019 care a fost
aprobat cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ioan Hărăguș și
Dorin Sorin David).
Doamna c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei de îndată a Consiliul Local al Municipiului Brad din 19 iunie 2019 care a fost
aprobat cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ioan Hărăguș și
Dorin Sorin David).
Totodată, doamna c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, 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 c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, dă cuvântul doamnei
preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț pentru a prelua conducerea şedinţei.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, îl roagă pe domnul
Primar, Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata
prezentării materialelor și dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2019 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
2. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale datorate de persoanele
fizice aflate în stare de insolvabilitate – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la
locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul
2019, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul
programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii” –iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unui imobil - teren la
domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 30 din blocul 3A, situat în
municipiul Brad, strada Transilvaniei, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 16 din blocul ANL 2003,
corp B, parter, situat în municipiul Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 22, scara 2, etaj I din
Blocul de Locuințe Sociale, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi,
judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Informarea nr. 28511/12.06.2019 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
9. Diverse.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot ordinea de
zi prezentată care se aprobă cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi
(Ioan Hărăguș și Dorin Sorin David).
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, 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 Regulamentului de
organizare şi funcționare a activității de voluntariat din cadrul Primăriei Municipiului
Brad şi al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad,
conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Punct de vedere cu privire la oportunitatea înființării Clubului
Sportiv Municipal ”Aurul” - Brad în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Cererea de concediu nr. 29899/27.06.2019, a domnului Florin
Cazacu, Primarul Municipiului Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, doamna
preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune aprobării suplimentările la
Ordinea de zi propuse, care se aprobă cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind
absenţi (Ioan Hărăguș și Dorin Sorin David)..
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune aprobării Ordinea
de zi în ansamblul ei care se aprobă cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind
absenţi (Ioan Hărăguș și Dorin Sorin David)..

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul consilier local, Dorin Sorin
David, a arătat la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de
30 mai 2019 că nu mai vine la consiliul local, a dat de înțeles că și-a depus demisia, dar
domnul Primar în acel moment i-a spus că demisia se depune în scris la Compartimentul
Registratură.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că trebuie să fie toți serioși în ceea ce
spun și fac sau trebuie lăsați cetățenii să aleagă pe cine trebuie în acest organism
electoral.
Domnul Primar, Florin Cazacu propune să se vizioneze filmarea din data de 30
mai 2019. Ca urmare se procedează la audierea și vizionarea filmării, în care domnul
consilier local Dorin Sorin David precizează:
”Doresc să fac un anunț. Aceasta este ultima ședință în care particip în calitate de
consilier și mă retrag din Consiliul local. Aș dori să vă mulțumesc tuturor că m-ați
acceptat, m-ați suportat cu bune și rele, iar cei care s-au simțit jigniți de vorbele mele,
de comportamentul meu, îmi cer scuze. M-aș bucura să rămân în amintirea
dumneavoastră ca un consilier onest. Vă mulțumesc!”.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că a fi membru al Consiliului local
nu reprezintă o joacă, iar la următoarea ședință de consiliu, domnul consilier local, Dorin
Sorin David ar trebui să participe și să spună ce are de gând.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în
ordinea aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, 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. 3584/06.06.2019,
Spitalul Municipal Brad a înaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad,
bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al acestei instituţii pe anul 2019, în urma
avizării de către Consiliul de administraţie.
Pentru rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad
iniţial s-a ţinut cont de:
- Adresa 3362/10.04.2019 primită de la Direcția de Sănătate Publică Hunedoara
prin care se comunică Spitalului Municipal Brad repartizarea de credite bugetare în
sumă de 1,00 mii lei pentru bunuri si servicii Buget de Stat - AAPL aferente PN TBC;
- Sumele încasate ca sponsorizare de la Sindicatul Sanitas în cursul semestrului I
2019;
- Sumele încasate ca venituri din prestări chirii și servicii la cerere în cursul
semestrului I 2019;

- Adresele nr.27449/30.05.2019 si nr. 27450/30.05.2019 primite de la Primăria
Municipiului Brad prin care se aproba modificarea listei de investiții;
- Angajamentele efectuate si prognozate a se efectua în continuare .
În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal
Brad se modifică în cadrul veniturilor +43,38 mii lei, astfel:
- se majorează sumele de la codul 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni și
închirieri de către instituții publice” cu suma de +1,00 mii lei
- se majorează sumele de la codul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii” cu
suma de +39,00 mii lei
- se majorează sumele de la codul 33.30.00 „Venituri din contractele încheiate cu
direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat”cu suma de 1,00 mii
lei, conform adresei Direcția de Sănătate Publică Hunedoara nr.3362/10.04.2019.
- se majorează sumele de la codul 37.10.01 „Donatii si sponsorizari” cu suma de
+2,38 mii lei.
În cadrul cheltuielilor la SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – CHELTUIELI
CURENTE se efectuează majorări de +43,38 mii lei astfel:
- Titlului II „Bunuri şi servicii” +43,38 mii lei
o
20.01.01 „Furnituri de birou”
= +10,00 mii lei;
o
20.04.01 „Medicamente”
= +3,38 mii lei;
o
20.04.03 „Reactivi”
= +30,00 mii lei;
În cadrul cheltuielilor la SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - TITLUL XII
Active nefinanciare se produc următoarele modificări:
-se majorează art./alin. 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport” cu
suma de 40,00 mii lei conform adresei 27450/30.05.2019 primită de la Primăria
Municipiului Brad prin care se aprobă modificarea listei de investiții;
-se diminuează art./alin. 71.01.01 „Construcții” cu suma de -40,00 mii lei prin
diminuarea valorii lucrării noi ”lift exterior la pavilion Chirurgie” conform adresei
27449/30.05.2019 primită de la Primăria Municipiului Brad;
Întrucât, la sfârşitul anului 2018, în contul deschis la Trezoreria Municipiului
Brad a rămas neutilizată suma de 750.554,81 lei, cheltuielile exerciţiului curent se
măresc cu excedentul înregistrat la sfârşitul anului precedent, suma urmând a fi utilizată
în anul 2019, conform Hotărârii Comitetului Director nr.1/21.01.2019 pentru:
-secțiunea de funcționare = 714.305,44 lei
-secțiunea de dezvoltare = 36.249,37 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, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul
de hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi
(Ioan Hărăguș și Dorin Sorin David), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
84/2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al
SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale datorate
de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, 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 Legii
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Consiliul local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local.
În exercitarea atribuțiilor conferite, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului,
bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de
încheiere a exercițiului bugetar. Consiliul local stabilește impozitele și taxele locale, în
condițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
La litera D pct. 20 lit. b și pct. 21 din Procedura privind declararea stării de
insolvabilitate a debitorilor persoane fizice și juridice, aprobată prin Ordinul nr.
447/2007 este reglementată procedura de scădere din evidență a obligațiilor fiscale
restante înregistrate de debitori „persoanele fizice decedate sau declarate dispărute ori
decedate prin hotărâre a unei instanțe judecătorești”, iar la art.266 alin.3 din Legea nr.

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare
se arată că „anularea se face și atunci când organul fiscal constată că debitorul
persoană fizică este dispărut sau decedat”.
În cursul anului 2019 au fost depuse și înregistrate la Primăria Municipiului Brad
3 cereri ( nr. 13542/18.01.2019, nr. 18389/26.02.2019 și nr. 29111/19.06.2019) prin care
s-a solicitat ștergerea din evidențe a amenzilor unor defuncți.
Datorită faptului că se constată îndeplinirea condițiilor legale în materie pentru
persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate și ținând cont de prevederile art. 266
alin.6 din Codul de Procedură Fiscală, potrivit căruia „în cazul creanțelor fiscale
administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autoritățile deliberative pot stabili
plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate…” a inițiat prezentul proiect de hotărâre.
Prin proiectul de hotărâre inițiat, a propus anularea creanțelor fiscale datorate de
către numiții: Pavel Dorel, Enciu Gheorghe și Olaru David, toți trei fiind decedați,
debitori la bugetul local al Municipiului Brad cu sume provenite din amenzi și pentru
care s-a realizat procedura de insolvabilitate ca urmare a certificatelor de deces anexate
cererilor depuse la Primăria Municipiului Brad de către rude/succesorii acestora.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă Ancuța Florentina Miheț, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, prezintă consilierilor locali modul în care
se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție,
respectiv 9 consilieri locali.

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul
de hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi
(Ioan Hărăguș și Dorin Sorin David), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
85/2019 privind anularea creanțelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în
stare de insolvabilitate.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii care
au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități,
valabile pentru anul 2019, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse
de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L.
în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii” –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, 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.15 alin.1
din H.G.R. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, în urma analizării cererilor de
locuințe pentru tineri, destinate închirierii, comisia socială trebuie să prezinte
Consiliului Local al Municipiului Brad lista solicitanților care au acces la locuințele
pentru tineri, destinate închirierii, precum și propuneri privind ordinea și modul de
soluționare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spațiului locativ existent.
Potrivit procesului-verbal nr. 29176/19.06.2019, încheiat cu ocazia şedinţei
Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe
pentru tineri destinate închirierii”, numită prin H.C.L. nr. 174/2015, s-au reanalizat toate
dosarele aflate în evidențele B.A.D.P.P. înregistrate pe parcursul anului 2018 și 2019,
până cu o lună înainte celei în care se face analiza dosarelor.
Analizarea cererilor se face anual, până la sfârșitul lunii februarie a anului
respectiv, sau ori de câte ori situația o impune, în condițiile legii.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, , supune la vot proiectul
de hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi
(Ioan Hărăguș și Dorin Sorin David), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
86/2019 privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru
tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 2019,
stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului
„Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii” .
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unui imobil
- teren la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara - iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, 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”.
Pentru întăbularea în cartea funciară a imobilului – teren, amplasat în Municipiul
Brad, strada Liceului, în zona blocurilor 19-25, au fost executate măsurători în cursul
lunii iunie 2019, de către o societate de topografie autorizată, rezultând o suprafață
măsurată de 1449 mp.
În urma măsurătorilor executate rezultă că zona verde este parțial amenajată cu
bănci și foișoare pentru recreerea locuitorilor din cele 4 blocuri. O parte din suprafață
este ocupată cu construcții închiriate în care se desfășoară activități de prestări servicii.

Drumul și parcările care mărginesc această zonă au fost întăbulate odată cu lucrarea
executată pentru întăbularea străzii Liceului.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Doamna consilier local, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,
menţionează
că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, 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 total al consilierilor
locali în funcție, respectiv 11 consilieri locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul
de hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi
(Ioan Hărăguș și Dorin Sorin David), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
87/2019 privind atestarea apartenenței unui imobil - teren la domeniul public al
Municipiului Brad, județul Hunedoara.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 30 din
blocul 3A, situat în municipiul Brad, strada Transilvaniei, judeţul Hunedoara –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, locuința nr. 30 din blocul 3A situat
în municipiul Brad, strada Transilvaniei, județul Hunedoara a fost deținută cu chirie de
către doamna Tobiaș Stanca - Marinela, în perioada 2017-2018, în baza Contractului de
închiriere nr. 16569/07.06.2017.
Doamna Tobiaș Stanca - Marinela a decedat în luna august 2018 așa cum rezultă
din Certificatul de deces, atașat solicitării de predare a locuinței depusă de către Stoica
Jiana, sora decedatei.

Menționează că această locuință este compusă din: dormitor, sufragerie, hol, baie,
bucătărie și balcon cu o suprafață totală de 36,57 mp. și a fost deținută cu chirie din anul
1984 de către numitul Tobiaș Gheorghe și soția.
Domnul Tobiaș Gheorghe a decedat în luna noiembrie 2014, dată la care titular de
contract a devenit doamna Tobiaș Stanca – Marinela. Odată cu decesul acesteia locuința
a devenit vacantă și este necesară repartiția acesteia.
Întrucât există mai multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru
repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului
Local Brad să facă propuneri în acest sens.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, în calitate de președinte
al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement, menţionează că în cadrul comisiei au fost analizate 3 dosare şi anume:
Vlad Cristina Maria – cu domiciliul în municipiul Brad, str. Adrian Păunescu, bl.
105 G, cam. 20. Deține cu chirie locuința mai sus menționată, care are o singură cameră
în care locuiește sus-numita, partenerul acesteia și fiul lor, iar doamna Vlad Cristina
Maria este însărcinată. Dorește locuința fiindcă spațiul este insuficient pentru ca 4
persoane să trăiască decent.
Rovinar Cornel cu domiciliul provizoriu în municipiul Brad, str. Aleea
Privighetorilor, bl. 28, ap. 29, unde este tolerat în spațiu de doamna Rovinar Monica.
Este angajat pe perioadă nedeterminată, la S.C. DUO DESIGN TRUST S.R.L., ca
zugrav și are un venit net lunar de 1270 lei.
Rostaș Dorin-Sorin cu domiciliul în Brad, fdt. 9 Mai, bl. 4, sc. 2, ap. 18, la
mama sa, Căldăraș Sanda, împreună cu partenera și copilul. Este angajat pe perioadă
nedeterminată, la JOYSON SAFETY SISTEMS, ca operator mașini și are un venit net
lunar de 1441 lei.Dorește locuința fiindcă spațiul este insuficient pentru ca 4 persoane să
trăiască decent.
Doamna c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, prezintă consilierilor locali necesitatea
exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că la
analizarea dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile
solicitanţilor, vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca pe
buletinele de vot să fie trecute trei persoane și anume:
- Vlad Cristina Maria
- Rovinar Cornel
- Rostaș Dorin-Sorin, iar consilierii locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre
ele.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța
Florentina Miheț, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna c.j. Nicoleta - Liliana
Zaharie, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,
doamna Vlad Cristina Maria a obţinut un număr de 15 voturi „pentru”, 0 voturi
”împotrivă”, doi consilieri locali absenţi (Ioan Hărăguș, Dorin Sorin David), domnul
Rovinar Cornel a obţinut un număr de 15 voturi „împotrivă”, 0 voturi”pentru”, doi
consilieri locali absenţi (Ioan Hărăguș, Dorin Sorin David), iar domnul Rostaș DorinSorin a obținut un număr de 15 voturi ”împotrivă”, 0 voturi ”pentru”, doi consilieri
locali absenți (Ioan Hărăguș, Dorin Sorin David), astfel că locuința nr. 30 din blocul
3A, situat în municipiul Brad, strada Transilvaniei, judeţul Hunedoara va fi repartizată
doamnei Vlad Cristina Maria.”
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, 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, hotărârea necesită votul a două treimi din numărul total al
consilierilor locali în funcție, respectiv 11 consilieri locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul
de hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi
(Ioan Hărăguș și Dorin Sorin David), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
88/2018 privind repartizarea locuinţei nr. 30 din blocul 3A, situat în municipiul Brad,
strada Transilvaniei, judeţul Hunedoara .

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 16 din
blocul ANL 2003, corp B, situat în municipiul Brad, strada Nestor Lupei, judeţul
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, doamna Laslău Rodica a fost
beneficiarul contractului de închiriere nr. 18908/06.12.2010 având ca obiect locuința nr.
16, corp B din blocul ANL 2003, situat în municipiul Brad, strada Nestor Lupei,
Judeţul Hunedoara.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 28319/10.06.2019
doamna Laslău Rodica a solicitat predarea locuinței.
Menționează că nu există restanțe la plata chiriei și a utilităților.
Cu ocazia întrunirii Comisiei sociale de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii, construite prin ANL s-a încheiat Procesul - verbal nr.
29176/19.06.2019 prin care s-a propus ca repartizarea acestei locuinţe să se facă potrivit
Listei de priorități în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii,
pentru anul 2019, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv
domnului Malic Marius Răzvan care îndeplinește condițiile de repartizare și cu 61 de
puncte ocupă poziția întâi.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, 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, hotărârea necesită votul a două treimi din numărul total al
consilierilor locali în funcție, respectiv 11 consilieri locali.

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul
de hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi
(Ioan Hărăguș și Dorin Sorin David), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
89/2018 privind repartizarea locuinţei nr. 16 din blocul ANL 2003, corp B, situat
în municipiul Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara .
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 22, scara
2, etaj I din Blocul de Locuințe Sociale, situat în municipiul Brad, strada
Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, locuința socială este acea locuință
care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație
economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe
în condițiile pieței.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2014 a fost aprobat Regulamentul privind
realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din
municipiul Brad, precum și criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea
cererilor de locuințe și de repartizare a locuințelor din fondul locativ aflat în proprietatea
Municipiului Brad.
Conform prevederilor art. 22 din Normele metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii locuinței nr 114/1996, cu modificările și completările
ulterioare ”În limita numărului şi structurii locuinţelor sociale disponibile consiliile
locale vor emite repartiţii în ordinea stabilită în lista de priorități rămasă definitivă.
Repartizarea locuinţelor de necesitate se va efectua în baza criteriilor şi în condiţiile
stabilite de consiliile locale conform legii”
Conform prevederilor art. 21 alin. 2 din același act normativ, ”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 îndreptăţiţii sa primească în anul următor o locuinţa socială, în
ordinea de prioritate stabilită. După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor.”
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2018 a fost aprobată lista cu solicitanții
îndreptățiți să primească în anul 2019 o locuință socială.
Locuinţa socială nr. 22, din Blocul de Locuințe Sociale, scara 2, etaj I situat în
municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara a fost folosită de către
doamna Vlasa Viorica în baza Contractului de locațiune nr. 16453/22.05.2015.
Locuința devenind vacantă, Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe
destinate închirierii, prin procesul verbal nr. 29279/20.06.2019, a propus repartizarea
acesteia următorului solicitant de pe listă, îndreptățit să primească o astfel de locuință,
respectiv domnului Chiriță Ionel –Victoraș.

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, 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, hotărârea necesită votul a două treimi din numărul total al
consilierilor locali în funcție, respectiv 11 consilieri locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul
de hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi
(Ioan Hărăguș și Dorin Sorin David), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
90/2019 privind repartizarea locuinței nr. 22, scara 2, etaj I din Blocul de Locuințe
Sociale, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara.
Suplimentar nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcționare a activității de voluntariat din cadrul Primăriei
Municipiului Brad şi al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad, conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de
voluntariat în România – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, 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 dispozițiilor art. 1 alin. 1 din
Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu
modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice pot participa la activitățile de
voluntariat desfășurate în folosul societății și al comunității, organizate de persoane
juridice de drept public.

Voluntariatul este un factor important în crearea unei piețe europene competitive a
muncii și, totodată, în dezvoltarea educației și formării profesionale, dar și pentru
creșterea solidarității sociale și a implicării în comunitate.
Recunoaște valoarea socială a activităților de voluntariat ca expresie a cetățeniei
active, a solidarității și responsabilității sociale, precum și valoarea profesională ca
expresie a dezvoltării personale și profesionale a persoanelor care desfășoară aceste
activități.
Susține activitatea de voluntariat la nivel local, cu respectarea independenței și
diversității acesteia, având în vedere scopul său educațional, de formare profesională,
socială, de solidaritate și de dezvoltare comunitară.
Își dorește extinderea conceptului de voluntariat prin conștientizarea brădenilor cu
privire la valoarea voluntariatului pentru comunitatea locală, la beneficiile la nivel
individual ale celor care se implică voluntar, la potențialul voluntariatului ca formă de
responsabilitate socială care poate fi asumată, atât la nivel instituțional cât și la nivel
individual.
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, Ancuța Florentina Miheț 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin inițierea acestui proiect s-a
dorit să se ofere posibilitatea tinerilor între 16 ani și 18 ani să desfășoare activitate de
voluntariat de 2 ori pe an, în două sesiuni a câte 10 zile, ce vor avea loc în lunile iulie și
august, în toate domeniile administrației publice locale.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. Nicoleta - Liliana Zaharie, prezintă consilierilor locali modul în care
se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorității consilierilor locali
prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul
de hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind absenţi
(Ioan Hărăguș și Dorin Sorin David), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
91/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a
activității de voluntariat din cadrul Primăriei Municipiului Brad şi al serviciilor
publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, conform Legii nr.
78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.
Suplimentar nr. 2. Punct de vedere nr. 29910/27.06.2019 cu privire la
oportunitatea înființării Clubului Sportiv Municipal ”Aurul” - Brad în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad .
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că este necesară înființarea Clubului
Sportiv Municipal ”Aurul” Brad printr-un proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii
publice, dar în prealabil este nevoie de avizul membrilor Consiliului Local al
Municipiului Brad. Dumnealui precizează că în data de 26.06.2019, a avut loc Adunarea
Generală a membrilor fondatori ai C.S. ”Armata Aurul” Brad, unde s-a hotărât
cesionarea dreptului de participare în Liga a IV-a, a palmaresului, a culorilor și a siglei
clubului către Clubul Sportiv Municipal ”Aurul” Brad, după înființarea acestuia.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că la rectificarea bugetului local se vor
aloca și sumele necesare pentru a putea funcționa, de asemenea clubul va avea
personalitate juridică, va funcționa după un regulament, va avea secții de fotbal, box,
aeromodelism, volei, handbal, baschet, ciclism, se va construi un buget propriu, un
consiliu de administrație compus din 3 membri ai Consiliului Local, un reprezentant al
Primarului Municipiului Brad, un președinte al Consiliului de Administrație, vor exista
contracte de activitate sportivă, un contract de muncă pentru cel care va fi angajat ca și
președinte, scopul fiind un control mai profesionist al administrației publice asupra
acestei activități.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că activitatea sportivă a C.S. ”Armata
Aurul” Brad a fost susținută de-a lungul anilor prin alocarea de sume conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare, dar în acest caz, banii se dau doar în luna iunie, când programul
competițional este încheiat. Dumnealui mai arată că asemenea cluburi au și alte
municipii, cum ar fi: Orăștie, Vulcan, Deva, Hunedoara și ar fi oportun să se înființeze și
în municipiul Brad.
Domnul consilier local, Iosif Manea, arată că este o idee foarte bună, pentru că
nefiind unități economice la nivelul Municipiului Brad cu posibilități financiare de
susținere, trebuie ca această inițiativă să fie luată de administrația publică locală.

Domnul consilier local, Mihai Mureș, precizează că la înființarea clubului ar
trebui avute în vedere în principal cele trei secții cu tradiție și anume: box, fotbal și
aeromodelism, apoi ulterior să fie cuprinse și celelalte.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, menționează că nu toate secțiile
clubului vor fi bugetate.
Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că s-a propus un stat de funcții care va
cuprinde un președinte, șefii secțiilor de fotbal, un contabil, antrenor, administrator de
bază sportivă și muncitor, clubul putând să atragă sponsorizări, să aibă alte venituri, iar
secțiile vor fi înființate dar nu se vor finanța decât cele care vor funcțion efectiv.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, arată că este salutară această
inițiativă, în condițiile în care la nivelul municipiului Brad sunt mulți copii care iau ore
de tenis în particular, ar fi util să se renoveze și cele 2 baze de tenis tot pentru tineri.
Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că este obligația administrației publice locale
să susțină sportul, mai ales în rândul tinerilor, în zonă existând o tradiție, căci prima
secție de box a fost înființată de Societatea Anonimă ”MICA”, de asemenea se împlinesc
84 de ani de când funcționează secția de fotbal, deci talent și dorință de a face sport
există, o dovadă în plus fiind și faptul că Sala de sport de la Centrul de Agrement și
Terenul de fotbal din Cartierul ”Peste Luncoi” sunt tot timpul pline.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că fiecare etapă are oprtunitatea
ei, când s-a înființat C.S. ”ARMATA-AURUL” Brad, armata avea alte posibilități, a fost
rolul perioadei respective, dar acum este benefic să se schimbe atitudinea față de sport în
municipiul Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, solicită avizul de
principiu, iar membrii Consiliului Local cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali fiind
absenţi (Ioan Hărăguș și Dorin Sorin David), sunt de acord cu necesitatea inițierii unui
proiect de hotărâre în vederea înființării Clubului Sportiv Municipal ”Aurul” Brad.
Suplimentar 3. Cererea de concediu nr. 29899/27.06.2019, a domnului Florin
Cazacu, Primarul Municipiului Brad, prin care se anunță că în perioada 01.07.2019 –
05.07.2019, domnul Primar, fiind în concediu de odihnă, va fi înlocuit de domnul
Viceprimar, Vasile Podaru.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că va merge în concediu de odihnă, va
însoți grupul care se deplasează în Bulgaria, de la Asociația ”Doina Crișului” Brad și va
plăti taxele aferente deplasării sale (cotă parte din transport și cazare), nu va merge
gratis, cum se vehiculează uneori în mass-media.
Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre această cerere.
Punctul nr. 8. - Informarea nr. 28511/12.06.2019 privind cauzele aflate pe
rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este
parte.
Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre această informare.

Punctul nr. 9. - Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în sală, în calitate de invitat, este
prezent domnul director al Liceului Teoretic ”Avram Iancu” Brad, profesor Ovidiu
Suciu, care ar trebui să facă o informare despre performanțele liceului, modul cum este
administrat acesta, vis-a-vis de faptul că în acest an se împlinesc 150 de ani de la
înființare, iar tot în acest an liceul a pierdut nivelul de Colegiu Național redevenind
Liceu Teoretic.
Domnul director al Liceului Teoretic ”Avram Iancu” Brad, profesor Ovidiu Suciu,
precizează că liceul este al 6-lea pe județ din 33 de licee, în ultimii 3 ani au avut o
promovabilitate la examenul de bacalaureat de 89,86%, însă indicele de promovabilitate
dat de Ministerul Educației este de 90%, deci 1% mai aveau nevoie pentru a păstra
statutul de colegiu, precum și un alt nivel de învățământ, mai precis să aibe inclusă o
clasă a V-a în structură, dar în ce privește alocațiile bugetare nu au pierdut nimic.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că este vorba în acest caz de prestigiul
liceului și nu doar de bani, astfel că dumnealui insistă să se revină la nivelul de colegiu,
mai ales că a avut o discuție pe această temă și cu Inspectorul șef al Inspectoratului
Județean Hunedoara.
Domnul Primar, Florin Cazacu mai arată că nici curtea liceului nu este întreținută,
o statuie este dărâmată complet de aproximativ 5 ani, iar faianța de pe statuia lui
”Crișan” este căzută, lucruri care nu fac cinste liceului.
Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, precizează că la ultimul Consiliu de
Administrație la care a fost invitat în calitate de membru, s-a discutat despre întreținerea
curții care arată deplorabil, terenul de sport era necosit, astfel că pe viitor trebuie avută
mai multă grijă.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, întreabă cum ar fi afectate celelate două
școli gimnaziale din municipiul Brad, dacă o clasă de a V-a ar trece la liceu.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, răspunde că ar fi afectată
norma cadrelor didactice titulare, iar părinții nu își vor îndrepta copiii de clasa a V-a spre
liceu.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că s-a aprobat finanțarea unui proiect
din fonduri europene, inițiat de Municipiul Brad și anume ”Creșterea gradului de
transparență în administrația publică locală și facilitarea accesului cetățeanului la
serviciile publice în format electronic la nivelul Municipiului Brad”, proiect care are o
valoare totală de 2.121.435 lei (451.370 Euro), din care 2.079.006,30 lei finanțare
europeană nerambursabilă și 42.428,70 lei contribuție solicitant. Dumnealui mai arată că
proiectul presupune simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației
pentru cetățeni prin adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivei.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune să se vizioneze comparativ modul de
selectare a deșeurilor în Estonia și modul de selectare a deșeurilor la Brad, vis-a-vis de
vizita efectuată în Estonia și Olanda, în perioada 04 – 10 martie 2018, împreună cu o
delegație formată din 10 primari.

După vizionarea înregistrării video, domnul Primar, Florin Cazacu menționează că
în Estonia, care este cea mai digitalizată țară, totul este mecanizat, deșeurilor vin sortate
la stație, totul fiind foarte curat, pe când la noi, selectarea se face manual, stația noastră
fiind un proiect realizat pe fonduri Phare din anul 2008, care însă nu se reușește a fi
optimizat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, arată că în după-amiaza zilei de 27.06.2019,
știe că va fi o întâlnire între reprezentanții Primăriei Municipiului Brad și președinții
Asociațiilor de Proprietari și ar fi bine să se discute conștientizarea cetățenilor cu privire
la necesitatea selectării gunoiului, dar dumnealui consideră că nici societatea care
colectează deșeurile, BRAI CATA S.R.L., nu este foarte bine organizată din punct de
vedere tehnic și ar trebui ca și această societate, mai cu seamă la imobilele – construcții
private să distribuie saci pentru a putea fi selectate deșeurile.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că trebuie să ne aliniem la
cerințele Uniunii Europene, iar cetățenii care nu le respectă ar putea fi amendați.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că societatea BRAI CATA S.R.L. are
încheiat contract de colectare a deșeurilor separat cu fiecare Asociație de Proprietari,
este operator la nivelul întregului județ, dar viitorul constă în colectare selectivă și grijă
față de mediu, în acest sens va funcționa și activitatea de voluntariat care urmează să se
desfășoare la nivelul municipiului Brad, tinerii voluntari vor duce pliante prin care
cetățenii să fie informați cu privire la necesitatea selectării deșeurilor.
Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, precizează că în Cartierul ”Peste
Luncoi” sunt vreo 3-4 blocuri unde atârnă țigla din acoperiș, sens în care ar trebui luate
măsuri.
Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că au fost somate Asociațiile de Proprietari
să remedieze situațiile respective, urmând să se revină cu adresă la acestea să-și
îndeplinească obligațiile ce le revin.
Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, întreabă care mai este situația cu
clădirea fostei Școli Generale de pe strada Horea.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că trebuie să se obțină o autorizație de
demolare, dar în același timp trebuie resurse financiare, dar și această problemă este
avută în vedere.
Domnul delegat sătesc al satului Ruda Brad, Liviu Groza, mulțumește, în numele
cetățenilor afectați de inundații, Primăriei Municipiului Brad pentru promptitudinea cu
care a reparat drumul.
Nemaifiind alte discuţii, doamna președinte de ședință, Ancuța Florentina Miheț,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din
data de 27 iunie 2019.
Brad, 27.06.2019
SECRETAR,
CARMEN – IRINA BORA

