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Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din 

data de 27 iulie 2017 s-a făcut în data de 21.07.2017 prin Dispoziţia nr. 

461/21.07.2017 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile 

art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare 

la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, 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 21.07.2017, conform 

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

La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie. 

La şedinţă au participat 3 delegaţi  săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc 

în satul Ruda Brad,  domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul  Mesteacăn 

şi domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel. 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu  şi c.j. David Mihaela 

care prin Dispoziţia  nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere 

temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru 

îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora – 

Secretarul Municipiului Brad. 

 În calitate de invitaţi au participat: doamna ec. Mariana Bordea – Contabil şef 

al S.C. Termica Brad S.A., domnul jr. Emil Boghean – consilier juridic al S.C. 

Termica Brad S.A., domnul dr. Ştefan Lucian Miron  - Director Medical al Spitalului 

Municipal Brad şi domnul Nicolae Lupşa – responsabil de fond forestier la Ocolul 

Silvic Brad. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi  prevederile 

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

modificările şi completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată 

şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia,  invitându-i  pe toţi cei 

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



Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune, aprobării procesul verbal al 

şedinţei de îndată din 27 iunie 2017 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”.  

Supune de asemenea, la vot  procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliul 

Local Brad din 29 iunie 2017 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”.  
 

Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali 

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:  

 

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

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

inclusiv, are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului 

local.  

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

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

administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”. 

  

Domnul Primar, Florin Cazacu propune păstrarea unui moment de reculegere 

în amintirea domnului Eugen Cristian Motriuc – actor al Teatrului Mic din Bucureşti, 

în prezent pensionar, care a fost găsit decedat, azi, 27.07.2017 în locuinţa sa din 

municipiul Brad, judeţul Hunedoara. 

 

În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului 

preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, îl roagă pe domnul Primar, 

Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu,  dă citire proiectului ordinii de zi: 

       1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 

2017– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

          2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2017 

a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad 

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

          3.Proiect de hotărâre pentru completarea denumirii Obiectivului de Investiţii 

”POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB„  din Lista - sinteză a cheltuielilor de investiţii 

pe anul 2017, capitolul 84, Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2017 

privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 - iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

          4. Proiect de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad ediţia a 

XVI-a - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

          5. Proiect de hotărâre privind  reglementarea activităţii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad - iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

          6.  Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 9 din blocul ANL 2010, 

scara A, etaj I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 



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

scara B, etaj I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

         8.  Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 19 din  blocul ANL  

2004, corp B, etaj II,   situat în Brad,  strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara - iniţiat 

de Primarul Municipiului Brad. 

        9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea schimbului de locuinţe sociale intre 

titularii contractelor de locaţiune nr. 16454/22.05.2015 şi nr. 16446/22.05.2015, din  

Municipiul Brad, strada Şteampurile Vechi - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

       10. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de  masă lemnoasă din 

proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi  

exploatarea şi valorificarea acesteia - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

       11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al Primăriei 

Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

       12.Raportul  nr. 18719/04.07.2017 privind activitatea asistenţilor personali 

desfăşurată în semestrul I al anului 2017 al Serviciului Public de Asistenţă Socială 

Brad. 

       13. Raport de activitate nr. 20067/20.07.2017 pe perioada iulie 2016-iunie 2017 a 

Centrului de Agrement , Sport şi Educaţie. 

       14. Cererea domnului Matei Raul Florin înregistrată la Primăria Municipiului 

Brad sub nr. 18518/03.07.2017. 

       15. Diverse. 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt 

modificări sau suplimentări la ordinea de zi prezentată. 
  

  

Nemaifiind propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii 

de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune aprobării Ordinea de 

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

 

 

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

ordinea aprobată. 

 

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului 

Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David,  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 la unele capitole bugetare de 

venituri în prezent sunt depăşiri faţă de veniturile prognozate anual sau pe primele 

trei trimestre şi ca urmare este necesară majorarea veniturilor cu suma de 30,87 mii 

lei şi alocarea acestei sume pe capitole de cheltuieli deficitare după cum urmează: 

La venituri: 



- 33,02 -  „Venituri din prestări servicii si alte activităţi”…......… 5,82 mii lei;       

- 37,02 -  „Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile”……18,40 mii lei;  

- 39,02 -  „Venituri din valorificarea unor bunuri” …………..     6,65 mii lei  

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                 

La cheltuieli  

 -    67.02. „Cultură, recreere şi religie”…………..............…     30,87 mii lei 

conform Anexelor   nr. 2 şi nr. 3   care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Cheltuielile bugetului Municipiului  Brad pe anul 2017 se modifică prin virări 

de credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:  

       -    67.02 – „Cultură, recreere şi religie”                        (+)         125,00      mii lei; 

  -    81.02 - „Combustibil şi energie”                               (-)          325,00      mii lei; 

  -   84.02 – „Transporturi”                                               (+)         200,00      mii lei. 

conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2017 se stabileşte 

la venituri în sumă de 28.212,85 mii lei şi la cheltuieli în sumă de  28.810,28  mii lei.

 Având în vedere că  de la întocmirea proiectului de hotărâre şi până la 

dezbaterea acestuia s-au încasat în plus venituri, domnul Primar, Florin Cazacu 

propune următorul amendament: 

La venituri: 8,00 mii lei la Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decât 

subvenţiile” şi 300,31 mii lei la Cap. 42.02 „Subvenţii de la bugetul de stat”; 

La cheltuieli: 8,00 mii lei la Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie” şi 300,31 

mii lei la Cap. 84.02 „Transporturi” - Cheltuieli de capital DC 10.  

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

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

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

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

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

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

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat.                       

Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune la vot amendamentul 

prezentat de domnul Primar, Florin Cazacu, care se aprobă cu 17 voturi "pentru”. 



 

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de 

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

86/2017 privind rectificarea bugetului municipiului Brad  .  

 

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe 

trimestrul II 2017 a  Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate 

Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, 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. 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 am  propus aprobarea 

execuţiei bugetare pe trimestrul II 2017 a  Municipiului Brad şi a instituţiilor şi 

serviciilor subordonate Consiliului Local Brad . 

 La articolul 1 a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2017 a  

Municipiului Brad,  după cum urmează: 

         -   la venituri în sumă de 13.967.489 lei din care la secţiunea de funcţionare 

13.145.146 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 822.343 lei;  

-    la cheltuieli în sumă de 11.209.166 lei, din care la secţiunea de funcţionare 

10.417.793 lei şi la secţiunea de dezvoltare 791.373 lei; 

-     un excedent bugetar  de 2.758.323 lei din care la secţiunea de funcţionare 

2.727.353 lei şi la secţiunea de dezvoltare 30.970 

La  articolul 2  a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul  II  2017 a 

instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează: 

-     la venituri în sumă de  9.243.073  lei ; 

-     la cheltuieli în sumă de 8.849.749 lei;  

-     un excedent bugetar de  393.324 lei. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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

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

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

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

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



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

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

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat.                       

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

  Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, menţionează că proiectul 

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

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.   

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David,  supune la vot proiectul de 

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

87/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2017 a  

Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local 

Brad. 
 

  

         Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre pentru  completarea denumirii Obiectivului 

de Investiţii ”POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB„  din Lista- sinteză a cheltuielilor 

de investiţii pe anul 2017, capitolul 84, Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 32/2017 privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 –  iniţiat 

de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 analizării 

DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE pentru 

obiectivul de investiţii POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA 

ÎN MUNICIPIUL BRAD în Consiliul Tehnico-Economic al Companiei Naţionale 

pentru Investiţii-CNI S.A., s-a obţinut aviz favorabil pentru includerea obiectivului în 

Programul Naţional de Construcţii de Interes  Public sau Social prin Lista Sinteză a 

obiectivelor de investiţii din cadrul subprogramului "Lucrări în primă urgenţă", 

aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene, fiind nominalizat la poziţia 156. 

Varianta de circulaţie care va asigura legătura între cartierele amplasate pe 

malul drept şi  malul stâng al podului vechi, pe durata de execuţie a lucrărilor la 



podul de pe strada Cloşca,  include următoarele tronsoane: strada Crişan, drum 

provizoriu mal drept, pod provizoriu şi strada Cuza Vodă. 

Astfel, obiectivul de investiţii POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE 

STRADA CLOŞCA ÎN MUNICIPIUL BRAD cuprinde următoarele obiecte: 

• MODERNIZARE STRADA CRIŞAN-finanţare buget local 

• AMENAJARE DRUM PROVIZORIU-finanţare buget local 

• POD PROVIZORIU-finanţare buget de stat 

• POD PROIECTAT ŞI ZONE DE ACCES PE POD-finanţare buget 

de stat 

 Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului de  investiţii ,,POD PESTE 

RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA ÎN MUNICIPIUL BRAD" se face atât 

de la bugetul de stat cât şi de la bugetul local, este necesară specificarea obiectelor de 

investiţii din cadrul obiectivului de  investiţii, în LISTA SINTEZA a cheltuielilor de 

investiţii pe anul 2017, anexă la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului 

Brad. 

Prin HCL nr. 32/2017 a fost aprobată Lista - sinteză a cheltuielilor de investiţii 

pe anul 2017, în cuprinsul căreia  un obiectiv de investiţii avea denumirea ”POD 

PESTE RÂUL CRIŞUL ALB„, denumire ce necesită a fi completată astfel: „POD 

PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA ÎN MUNICIPIUL BRAD- 

MODERNIZARE STRADA CRIŞAN- finanţare buget local, AMENAJARE DRUM 

PROVIZORIU- finanţare buget local, POD PROVIZORIU-finanţare buget de stat, 

POD PROIECTAT ŞI ZONE DE ACCES PE POD- finanţare buget de stat ”. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

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

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

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

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

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

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat.       

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David întreabă dacă s-a făcut un 

studiu de impact în ce priveşte circulaţia pe strada Crişan în orele de trafic cel mai 

ridicat. 

Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde că împreună cu toţi consilierii locali 

s-au studiat toate variantele de circulaţie şi varianta aleasă, cea cu devierea circulaţiei 



pe strada Crişan a fost cea mai optimă şi mai scurt posibilă. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că s-a făcut un studiu de trafic şi s-a 

stabilit împreună cu reprezentanţi ai Poliţiei Municipiului Brad modul de dirijare a 

circulaţiei în perioada de executare a lucrărilor, căci va fi o lucrare semaforizată 

alternativ pe o bandă. 

Domnul Primar, Florin Cazacu aduce la cunoştinţa consilierilor locali că în 

data de 24.07.2017 a fost invitat la CTE din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, ultimul aviz obţinut cu privire la 

executarea podului a fost de la Ministerul Apărării Naţionale iar pentru acordarea 

avizului au apărut următoarele probleme: este posibil ca lucrarea să nu mai finanţată 

prin lucrări de primă urgenţă ci prin alte lucrări ale Companiei Naţionale de Investiţii, 

podul provizoriu s-ar putea să nu mai fie finanţat de către  Companiei Naţională de 

Investiţii iar Curtea de Conturi a României nu se ştie cum va considera această 

investiţie şi ca atare, dumnealui a solicitat un punct de vedere de la Compania 

Naţională de Investiţii, şi precizează că oricum acest pod se va construi cu varianta de 

ocolire optimă. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David menţionează că rămâne la 

părerea că traficul va fi foarte îngreunat,  dumnealui propunând ca variantă de ocolire  

traversarea oraşului urmând a trece apoi prin faţa fostului abator, pe strada Crişul Alb. 

Domnul Primar, Florin Cazacu arată că strada Crişul Alb, prin faţa fostului 

abator are o lăţime de 3,5 m, iar un pod provizoriu construit peste Râul Crişul Alb şi 

peste Valea Bradului este mult mai mare decât un pod provizoriu construit peste Râul 

Luncoi. 

Domnul consilier local, Mihai Mureş precizează că s-a stabilit odată cu 

proiectanţii varianta cea mai bună de ocolire, astfel că această discuţie nu îşi are 

rostul, dumnealui apreciind că domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, de 

fapt nu doreşte să se construiască noul pod. 

Domnul preşedinte de şedinţă nu este de acord cu afirmaţia domnului consilier 

local, Mihai Mureş. 

Domnul consilier local, Mihai Mureş menţionează că nu se poate traversa tot 

oraşul şi să fie deviată toată circulaţia până la gară. 

Domnul Primar, Florin Cazacu arată că respectul reciproc presupune ascultare 

reciprocă, discuţiile purtate fiind pe lângă obiectul proiectului de hotărâre care nu 

trebuie să aibă o conotaţie politică şi totodată îi solicită domnului consilier local, 

Dorin Sorin David să îşi respecte statutul de preşedinte de şedinţă. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, precizează că în această fază, 

discuţia purtată nu îşi mai are rostul, căci împreună cu proiectanţii s-a stabilit pe unde 

se va face podul provizoriu. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că ceea ce a propus dumnealui prin 

proiectul de hotărâre iniţiat este modernizarea străzii Crişan pentru ca atunci când va 

începe construcţia podului să existe deja strada de ocolire. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, menţionează că proiectul 

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

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 



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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David,  supune la vot proiectul de 

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

88/2017 pentru  completarea denumirii Obiectivului de Investiţii ”POD PESTE 

RÂUL CRIŞUL ALB„  din Lista- sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 

2017, capitolul 84, Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2017 privind 

aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017. 
 

 

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor Municipiului 

Brad Ediţia a XVI – a – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, 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 sărbătoarea anuală ocazionată de 

desfăşurarea Zilelor Municipiului Brad, este o manifestare culturală complexă, cu 

participarea ansamblurilor folclorice, a artiştilor români de muzică uşoară şi muzică 

populară consacraţi.  

Scopul organizării acestei activităţi şi manifestări cultural educative, artistice şi 

sportive este de a satisface nevoile culturale ale comunităţii brădene prin oferirea de 

produse şi servicii culturale diverse, de creştere a gradului de acces la participarea 

cetăţenilor la viaţa culturală. 

 Prin  Procesul verbal nr. 16.478 încheiat în data de 06.06.2017, cu ocazia 

întrunirii în şedinţă operativă de lucru, Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului 

nr. 383/06.06.2017 a hotărât ca sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XVI - 

a să se desfăşoare în perioada 11-13 august 2017, conform Programului principalelor 

manifestări cultural - educative, artistice şi sportive, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local Brad nr. 4/2017, stabilind totodată şi un program orientativ  al 

manifestărilor propuse a se desfăşura. 

Ţinând cont de faptul că sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad a devenit o 

tradiţie în localitatea noastră, ajungând  la Ediţia a XVI – a, în art. 2 al proiectului de 

hotărâre  propun ca alături de comisia constituită potrivit dispoziţiei primarului să fie 

cooptaţi şi cinci consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad iar 

în art. 3 propun alocarea sumei de 200.000 lei, sumă care a fost prevăzută în bugetul 

local pentru acţiunile dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVI-a, 

la care se adaugă veniturile provenite din sponsorizări şi alte venituri încasate cu 

aceeaşi destinaţie. 

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 cu 4 voturi „pentru”, 2 „abţineri” (Cornelia 



Golea şi Ioan Hărăguş) şi un vot „împotrivă” (Dorin Sorin David)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 cu 6 

voturi „pentru” şi o „abţinere” (Vasile Bârea) 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 cu 5 voturi „pentru” şi 2 „abţineri” (Cornelia Golea şi Ionel Circo) dă 

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Adrian Petruş, 

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

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care cu 4 voturi 

„pentru”, 2 „abţineri” (Vasile Bârea şi Vasile Poenaru) şi un vot „împotrivă” cu 

privire la art. 3 din proiect (Dorin Sorin David) 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 cu 6 

voturi „pentru” şi o „abţinere” (Vasile Poenaru) dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat.   

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, precizează că suma alocată pentru 

sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad este foarte mare, astfel că dumnealui propune 

un amendament la art. 3 din proiectul de hotărâre şi anume: 

 „Suma alocată pentru sărbătorirea  Zilelor Municipiului Brad, ediţia a XVI-a 

să fie de 138 mii lei.” 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea, îşi exprimă regretul pentru decesul 

actorului, Eugen Cristian Motriuc, iar apoi precizează că programul manifestărilor 

dedicate sărbătoririi  Zilelor Municipiului Brad este mai amplu decât cel de anul 

trecut, se încearcă promovarea artiştilor tineri, sunt invitate formaţii bine cotate pe 

plan naţional, se păstrează Memorialul „Grigorie Verdeş”, dar consideră că suma 

alocată ar trebui să fie mai mică, ea urmând apoi să fie completată cu sponsorizări şi 

alte taxe prin rectificare de buget şi totodată propune să crească cuantumul  premiilor 

ce se acordă elevilor olimpici şi sportivilor cu rezultate bune la diferite competiţii 

sportive, precum şi ca această sărbătoare pe viitor să nu se mai desfăşoare înainte de 

sărbătoarea religioasă „Adormirea Maicii Domnului – Sf. Maria”, ci ulterior. 

 Domnul consilier local, Mihai Mureş apreciază că sărbătorirea Zilelor 

Municipiului Brad în acest an este altfel organizată decât anii precedenţi, dar nu 

consideră necesar modificarea pe viitor a perioadei în care se organizează, căci Zilele 

municipiului se organizează în această perioadă de 16 ani, iar pelerinajul efectuat de 

Biserica Ortodoxă Română din Brad abia de 2 ani, iar acest pelerinaj se poate realiza 

în 14 august 2017 sau chiar în 15 august 2017, nu în timpul sărbătoririi Zilelor 

Municipiului Brad. 

   Domnul consilier local, Mihai Mureş precizează că în ce priveşte suma alocată, 

este bine să prevezi o sumă mai mare, să fie acoperitoare, niciodată nu s-a cheltuit 

toată suma propusă, iar ce nu se cheltuieşte şi în acest an revine la bugetul local. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, menţionează că suma este 



exagerat de mare. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali că au analizat 

cu discernământ proiectul de hotărâre propus, administraţia locală şi în special 

executivul încercând în fiecare an să se alinieze la gusturile cetăţenilor, astfel că şi în 

acest an se încearcă să se organizeze competiţii sportive (tenis de câmp, minifotbal, 

turul ciclist ”Drumul Aurului”), artistice, sens în care vor fi invitaţi diverşi artişti, 

cum ar fi Veta Biriş, Nicolae Voiculeţ acompaniaţi de orchestra „Doina Crişului” 

Brad – ce vor susţine vineri, 11.08.2017 un spectacol destinat patriotismului 

românesc, artişti şi formaţii de muzică uşoară, rock şi divertisment: Compact, 

Talisman, Randi, Quass, Burebista, Vacanţa Mare care ne vor încânta, sâmbătă, 

12.08.2017, precum şi  Sava Negrean-Brudaşcu, Ion Paladi, Alexandru Pop şi Oana 

Font, Ciprian Roman, Bogdan Toma, Ovidiu Homorodean, Paula Hrişcu,  tinere 

talente brădene şi  Ansamblul Folcloric „Doina Crişului” Brad care se vor prezenta 

publicului din Brad, dar şi întregii ţări, duminică, 13.08.2017, prin intermediul 

transmisiunii live asigurată de postul de televiziune Etno TV. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că în ce priveşte suma alocată, ea 

trebuie prinsă în buget pentru că altfel nu se pot semna contractele de achiziţie 

publică cu artiştii, contracte care presupun o selecţie de oferte, notă justificativă, 

referat, din această sumă urmând să se scadă sponsorizările ce vor primite. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, arată că  ar trebui să ne 

încadrăm într-un buget de 1,5 mld. Lei, căci Bradul nu are nevoie de un spectacol atât 

de grandios în ce priveşte suma alocată. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, precizează că orice sumă primită 

ca sponsorizare nu poate fi folosită direct, decât după ce este introdusă în buget şi 

apoi alocată la un anumit capitol. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune la vot amendamentul 

propus de domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, care se respinge cu 9 voturi 

"împotrivă” (Adrian Petruş, Mihai Mureş, Iosif Manea, Dorel Leaha Ştefan,  

Viorel Curtean, Adina Beciu, Claudia Mager, Ancuţa Florentina Miheţ, Vasile 

Podaru), 6 voturi „pentru” (Dorin Sorin David, Ionel Daniel Adam, Petru Voicu 

Huieţ, Vasile Bârea, Cornelia Golea, Ioan Hărăguş) şi 2 „abţineri” (Vasile 

Poenaru, Ionel Circo). 

 Domnul consilier local, Vasile Poenaru, precizează că în şedinţele de comisii 

dumnealui s-a abţinut de la vot, dar în dimineaţa zilei de 27.07.2017 a văzut la o 

emisiune de televiziune că o comună din judeţul Argeş a alocat suma de 200 mii lei 

pentru sărbătorirea zilelor, situaţie care l-a făcut să se răsgândească cu privire la votul 

care l-a dat astăzi, căci dacă la o comună s-au alocat atâţia bani, atunci la un 

municipiu nu se poate aloca mai puţin.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, precizează că la art. 2 din 

proiectul de hotărâre trebuie propuşi 5 consilieri locali care, împreună cu Comisia 

desemnată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad, se vor ocupa de organizarea 

în condiţii optime a manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, 

Ediţia a XVI - a. 

Domnul Viceprimar Vasile Podaru, menţionează că de drept din comisie  

făceau parte preşedinţii comisiilor de specialitate şi propune  pe cei 5 preşedinţi ai 



comisiilor de specialitate şi anume: Vasile Podaru, Dorel Leaha Ştefan, Ancuţa Miheţ, 

Adrian Petruş şi Mihai Mureş să se ocupe alături de comisia desemnată prin 

Dispoziţia Primarului, de organizarea în condiţii optime a manifestărilor dedicate 

sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVI – a. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, propune ca din comisie, pe 

lângă cei  5 preşedinţi ai comisiilor de specialitate, să facă parte domnul consilier 

local Ionel Daniel Adam şi domnul consilier local Vasile Bârea. 

        Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali necesitatea 

exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 2 al acestui proiect de 

hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, anunţă luarea unei pauze 

pentru întocmirea buletinelor de vot. 

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

Dorin Sorin David, a invitat consilierii locali la vot. 

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

David, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, a prezentat procesul verbal 

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

fost aleşi cinci consilieri locali propuşi, astfel: Vasile Podaru cu 16 voturi „pentru”, 

Dorel Leaha Ştefan cu 14 voturi „pentru”, Ancuţa Florentina Miheţ cu 12 voturi 

„pentru”, Adrian Petruş cu 15 voturi „pentru” şi Mihai Mureş cu 15 voturi 

„pentru”. Domnul consilier local Ionel Daniel Adam a întrunit 7 voturi „pentru” şi 

domnul consilier local Vasile Bârea a întrunit 6 voturi „pentru”, astfel că nu au putut 

fi declaraţi aleşi.” 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali 

în funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu  11 voturi "pentru” (Adrian Petruş, Mihai Mureş, Iosif Manea, 

Dorel Leaha Ştefan, Viorel Curtean, Adina Beciu, Claudia Mager, Ancuţa 

Florentina Miheţ, Vasile Podaru, Ionel Circo, Vasile Poenaru) şi 6 „abţineri” 

(Dorin Sorin David, Ionel Daniel Adam, Petru Voicu Huieţ, Vasile Bârea, Cornelia 

Golea, Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2017 privind 

sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XVI – a. 

 

 

 



 

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind  reglementarea activităţii 

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul 

Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, 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 Serviciul de transport public 

local de persoane prin curse regulate este parte componentă a serviciilor de transport 

public local, care la rândul lor fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate 

publică.  

Acest serviciu cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică 

şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţii administrativ 

teritoriale, sub controlul şi coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în 

scopul asigurării transportului public local de persoane prin curse regulate în condiţii 

de siguranţă şi confort, în conformitate cu cerinţele legislaţiei actuale.  

În anul 2014 în urma licitaţiei publice deschise s-a atribuit Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate în Municipiul Brad nr. 5802/03.04.2014,  operatorului S.C. CRISBUS S.A. 

BRAD pe o perioadă de 3 ani până în data de 03.04.2017. 

Acest contract a fost prelungit legal prin Actul Adiţional înregistrat sub nr. 

11509/04.04.2017, până la data de 02.10.2018.  

Prin adresa nr. 80/22.06.2017,  operatorul  S.C. CRISBUS S.A. BRAD,  din 

motive financiare şi-a exprimat dorinţa de încetare a contractului de delegare a 

gestiunii. 

Urmare acesteia şi a modificărilor legislative care reglementează activitatea de 

transport public local se impune iniţierea unui proiect de hotărâre privind 

reglementarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în 

Municipiul Brad. 

Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane 

prin curse regulate în Municipiul Brad prin licitație publică  sau negociere directă, 

organizate conform legii. 

        În acest sens propune aprobarea Regulamentului privind reglementarea 

serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate în 

Municipiul Brad, a Studiului de oportunitate, a  Caietului de sarcini, a modelului 

Contractului de delegare a gestiunii, tarifele pentru efectuarea transportului, criteriile 

de selecție a ofertelor precum și componenţa Comisiei de analiză, evaluare şi 

selectare a ofertelor şi componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor în cadrul 

procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii. 

 Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind efectuarea 

transportului  public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad, va 

avea următoarele atribuţii: 

a) va elabora fişa de date a achiziţiei publice; 

b) va evalua ofertele şi va desemna câştigătorul licitaţiei. 

 Membrii comisiei au următoarele obligaţii: 



- să respecte condiţiile legale privind procedura de comunicare, solicitare a 

documentelor de stabilire a eligibilităţii ofertanţilor şi orice alte obligaţii impuse de 

prevederile legale privind solicitarea, prezentarea, evaluarea şi respingerea ofertelor;  

- să cunoască legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

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

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

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

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

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

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat.   

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, solicită doamnelor şi 

domnilor consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a patru reprezentanţi 

ai Consiliului Local Brad al Municipiului Brad pentru a face parte din Comisia de 

analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind efectuarea transportului  public local 

de persoane prin curse regulate din Municipiul Brad, respectiv din Comisia de  

soluţionare a contestaţiilor în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare 

a gestiunii serviciului public local de persoane prin curse regulate din Municipiul 

Brad. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, propune ca domnul consilier local  

Adrian Petruş, să facă parte, din Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor 

în calitate de membru. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, propune ca domnul consilier local  

Viorel Curtean, să facă parte, din Comisia analiză, evaluare şi selectare a ofertelor în 

calitate de membru supleant. 

Domnul consilier local, Adrian Petruş, propune ca domnul consilier local  

Vasile Poenaru, să facă parte, din Comisia  de  soluţionare a contestaţiilor în calitate 

de membru. 

Doamna consilier local, Cornelia Golea, propune ca domnul consilier local  

Vasile Bârea, să facă parte, din Comisia de  soluţionare a contestaţiilor în calitate de 

membru supleant. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă mai sunt alte 

propuneri. 



Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea 

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

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

completările ulterioare. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, anunţă luarea unei pauze 

pentru întocmirea buletinelor de vot. 

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

Dorin Sorin David, a invitat consilierii locali la vot. 

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

David, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, a prezentat procesul verbal 

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

fost aleşi:  cu 17 voturi "pentru” domnul consilier local Adrian Petruş, să facă parte 

din Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor în calitate de membru, cu 17 

voturi "pentru” domnul consilier local Viorel Curtean, să facă parte din Comisia de 

analiză, evaluare şi selectare a ofertelor în calitate de membru supleant,  cu 17 voturi 

"pentru” domnul consilier local Vasile Poenaru, să facă parte din Comisia  de  

soluţionare a contestaţiilor în calitate de membru şi cu 17 voturi "pentru” domnul 

consilier local Vasile Bârea, să facă parte din Comisia  de  soluţionare a 

contestaţiilor în calitate de membru supleant.” 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor 

locali prezenţi,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de 

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

90/2017 privind  reglementarea activităţii serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate în Municipiul Brad . 

 
 

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 9 din  

blocul ANL 2010, scara A, etaj I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara 

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, 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 cererea înregistrată la 

Primăria Municipiului Brad sub nr. 19.343/11.07.2017 domnul Cuc Adrian-Dorin  

solicită predarea locuinţei nr. 9 deţinută cu chirie, în blocul ANL 2010, scara A, etaj I 



situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara. 

Precizează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune. 

 Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2017 s-a aprobat, prin H.C.L. 

nr. 22/2017, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2017. 

În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în 

Anexa la H.C.L. nr. 22/2017, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 

20006/19.07.2017 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei  

Bouroş Marinela-Florina, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei 

locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  

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

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

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

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

citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 

publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul 

total al consilierilor locali în funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David,  supune la vot proiectul de 

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

91/2017  privind repartizarea  locuinţei nr. 9 din  blocul ANL 2010, scara A, etaj 

I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara. 

 

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 6 din  

blocul ANL 2010, scara B, etaj I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara 

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, 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 cererea înregistrată la 



Primăria Municipiului Brad sub nr. 19.820/18.07.2017 doamna  Cristea Paula 

Nicoleta  solicită predarea locuinţei nr. 6 deţinută cu chirie, în blocul ANL 2010, 

scara B, etaj I situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara. 

Precizează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune. 

 Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2017 s-a aprobat, prin H.C.L. 

nr. 22/2017, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2017. 

În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în 

Anexa la H.C.L. nr. 22/2017, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 

20006/19.07.2017 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei  

Roman Delia Claudia, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei 

locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  

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

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

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

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

citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 

publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul 

total al consilierilor locali în funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David,  supune la vot proiectul de 

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

92/2017  privind repartizarea  locuinţei nr. 6 din  blocul ANL 2010, scara B, etaj 

I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara. 
 

 

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 19 din  

blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul 

Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, 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 cererea înregistrată la 

Primăria Municipiului Brad sub nr. 18.424/30.06.2017 domnul Niţă Adrian Ioan 

solicită predarea locuinţei nr. 19 deţinută cu chirie, în blocul ANL  2004, corp B, etaj 

II,  situat în Brad,  strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara 

Precizează că pentru restanțele la plata chiriei domnul Niţă Adrian Ioan a 

solicitat – plata acestora eşalonat, începând cu luna august 2017. 

 Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2017 s-a aprobat, prin H.C.L. 

nr. 22/2017, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2017. 

În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în 

Anexa la H.C.L. nr. 22/2017, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 

20006/19.07.2017 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante domnului 

Boglea Nicolae-Marinel, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei 

locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

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

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  

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

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

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

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

citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 

publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul 

total al consilierilor locali în funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David,  supune la vot proiectul de 

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

93/2017  privind repartizarea  locuinţei nr. 19 din  blocul ANL 2004, corp B, etaj 

II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara. 
 

 



Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea schimbului de  locuinţe 

sociale intre titularii contractelor de locaţiune nr. 16454/22.05.2015 şi nr. 

16446/22.05.2015, din  Municipiul Brad, strada Şteampurile Vechi  – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 Farkaş Maria este 

titulara Contractului de locaţiune nr. 16454/22.05.2015  pentru locuinţa nr. 25 situată 

la etajul 2 din blocul de locuinţe sociale din municipiul Brad, strada Şteampurile 

Vechi. 

 Doamna Bratima Corina–Georgiana este titulara Contractului de locaţiune nr. 

16446/22.05.2015  pentru locuinţa nr.10, situată la parterul blocului de locuinţe 

sociale din municipiul Brad, strada Şteampurile Vechi. 

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

18756/05.07.2017 rezultă că doamna Farkaş Maria este în vârstă de 70 de ani şi nu 

poate să urce şi să coboare scările dintre cele două etaje, astfel că solicită schimbarea 

locuinţei cu o locuinţă de la parter.  

Menionează că prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub 

nr.18757/05.07.2017, doamna Bratima Corina–Georgiana solicită şi dânsa 

schimbarea locuinţei sociale. Precizează că cele două locuinţe sociale sunt garsoniere 

având aceeaşi componenţă a încăperilor.  

Potrivit art 1.763 din Noul Cod Civil , cu modificările și completările 

ulterioare: ”Schimbul este contractul prin care fiecare dintre părţi, denumite 

copermutanţi, transmite sau, după caz, se obligă să transmită un bun pentru a 

dobândi un altul”. 

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

dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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

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

doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  

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

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

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

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

citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 

publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.            

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David,  menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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



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

45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul 

total al consilierilor locali în funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de 

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

94/2017  privind  aprobarea schimbului de  locuinţe sociale intre titularii 

contractelor de locaţiune nr. 16454/22.05.2015 şi nr. 16446/22.05.2015, din  

Municipiul Brad, strada Şteampurile Vechi .  
 

 

Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre  privind  trecerea unei cantităţi de  masă 

lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, 

precum şi  exploatarea şi valorificarea acesteia – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David,  dă cuvântul domnului 

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

prezenta expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Municipiul  Brad  deţine în 

proprietatea publică teren cu vegetaţie forestieră în UP 2 Brad, bazinet Valea Brad şi 

în UP 3 Baia de Criş, bazinet Birtin. 

 Administrarea fondului forestier deţinut se face potrivit reglementărilor art. 60 

din  Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată şi ale art.12 şi art.13 din 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică aprobat prin H.G. nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. 

 Prin adresa nr. 12.526 /09.06.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brad 

sub nr. 16.799/09.06.2017,  Ocolul Silvic Brad înaintează un act de punere în valoare 

masă lemnoasă, din pădurea proprietatea Municipiului Brad, pentru exploatare şi 

valorificare în regim silvic, masă lemnoasă pe picior, după cum urmează: 

Prin Actul  de Punere în Valoare  nr. 8128 PR-CO Cocoşu – SUMAL 1082610-

HD-117, întocmit de către Direcţia Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad, se aprobă  

exploatarea în regim silvic a cantităţii de 356 mc. volum net,  în valoare de 47168,76 

LEI, masă lemnoasă provenită din UP2 Brad. 

 A propus valorificarea cantităţii  de 356 mc. volum net de masă lemnoasă pe 

picior, în tăierea progresivă, prin licitaţie în plic închis organizată în cadrul Direcţiei 

Silvice Hunedoara la un preţ minim de pornire al licitaţiei de 132,50 lei/mc. pentru 

care propunem preţ de referinţă de 133 lei/mc.. 

 Contravaloarea masei lemnoase rezultată în urma valorificării prin licitaţie 

publică se virează prin Ocolul Silvic Brad în contul de venituri provenite din vânzări 

la bugetul local al Municipiului Brad în conformitate cu Contractul de administrare 

nr. 1454/14.01.2016. 

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

dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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



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

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

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

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

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

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

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat.         

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Vasile Poenaru întreabă de ce nu a venit nimeni din 

partea Ocolului Silvic Brad să spună care a fost preţul de licitaţie al masei lemnoase, 

ce cantitate de masă lemnoasă s-a licitat şi ce sumă a ajuns la Primăria Municipiului 

Brad. 

Domnul consilier local, Vasile Bârea arată că în şedinţele comisiilor de 

specialitate s-a solicitat să vină un reprezentant al Ocolului Silvic Brad să facă o 

informare despre cum s-a valorificat masa lemnoasă în anul 2016. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă dacă Ocolul Silvic Brad 

are potenţial să asigure masa lemnoasă pentru iarna 2017-2018 şi la ce preţ. 

Domnul Primar Florin Cazacu precizează că este un Raport pe anul 2016 

transmis de Ocolul Silvic Brad în care sunt cuprinse toate valorile. 

Domnul Nicolae Lupşa, responsabil de fond forestier la Ocolul Silvic Brad, 

prezintă consilierilor locali un Raport privind realizarea măsurilor cuprinse în BVC-

ul anului 2017, la sfârşitul semestrului I al anului 2017 din care rezultă că au fost 

încheiate contracte de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior pentru un volum 

de 1502,145 mc. cu o valoare de 195.184,445 lei, fondul de conservare constituit în 

anul 2016 şi care este la dispoziţia Primăriei Municipiului Brad este de 18.886,59 lei, 

la sfârşitul semestrului I al anului 2017, Ocolul Silvic Brad are de încasat de la 

Primăria Municipiului Brad suma de 13.071,38 lei care reprezintă contravaloarea 

ratei aferentă trimestrului II din contractul de administrare pentru anul 2017 şi are în 

cont, disponibil suma de 26.754,74 lei, precum şi suma de 23.713,74 lei care 

reprezintă fondul de conservare la zi, din care disponibil, la solicitarea beneficiarului 

suma de 18.886,59 lei. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă dacă există sau nu masă 

lemnoasă în depozitul de la Baia de Criş, pentru iarna 2017-2018. 

Domnul Nicolae Lupşa, responsabil de fond forestier la Ocolul Silvic Brad, 

răspunde că se vinde lemn populaţiei, din 500 de cereri fiind soluţionate 200, la o 

sumă de 140 lei/mc. fără transport. 

Domnul consilier local, Vasile Bârea precizează că a fost la depozitul de lemne 

de la Baia de Criş, acolo nefiind doar lemn de foc, ci şi lemn pentru construcţii. 



Domnul consilier local, Mihai Mureş, întreabă de ce banii din contul Ocolului 

Silvic Brad nu sunt daţi Primăriei Municipiului Brad. 

Domnul Nicolae Lupşa, responsabil de fond forestier la Ocolul Silvic Brad, 

răspunde că este vorba despre fondul de conservare. 

Domnul Primar, Florin Cazacu întreabă ce se poate face cu banii din fondul de 

conservare. 

Domnul Nicolae Lupşa, responsabil de fond forestier la Ocolul Silvic Brad, 

răspunde că dacă nu sunt folosiţi un an, se pot folosi de către Primăria Municipiului 

Brad pentru împăduriri, pentru construcţii . 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă ce posibilităţi sunt ca 

Primăria Municipiului Brad să asigure vânzarea lemnului către populaţie. 

Domnul Nicolae Lupşa, responsabil de fond forestier la Ocolul Silvic Brad, 

răspunde că Ocolul Silvic Brad propune 400 mc. Şi primăria îl valorifică cum 

doreşte, dar doar prin licitaţie publică cu societăţi autorizate. 

Domnul Consilier local, Petru Voicu Huieţ, precizează că nu va veni nici o 

societate comercială să exploateze lemnul . 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David,  menţionează că proiectul 

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

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali 

prezenţi,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de 

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

95/2017 privind  trecerea unei cantităţi de  masă lemnoasă din proprietatea 

publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi  exploatarea şi 

valorificarea acesteia.  
 

Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern 

al Primăriei Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David,  dă cuvântul domnului 

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

prezenta expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că urmare legislaţiei care 

reglementează regimul general al raporturilor juridice între funcţionarii publici şi 

personalul contractual pe de o parte şi autorităţile administraţiei publice locale pe de 

altă parte, propune aprobarea Regulamentului intern pentru cele două categorii de 

salariaţi ai aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor din subordinea 

Consiliului local Brad (funcţionari publici şi personal contractual). 

 Regulamentul intern este structurat pe XV capitole care cuprind obligaţiile 

salariaţilor, drepturile şi îndatoririle acestora, organizarea timpului de muncă, 

recompensele, precum şi răspunderea disciplinară în caz de abateri disciplinare, 



sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate. 

 De asemenea sunt cuprinse capitole privind protecţia, igiena şi securitatea 

muncii, reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei 

forme de încălcare a demnităţii, reguli privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor, 

sesizărilor, precum şi norme generale de conduită profesională a funcţionarilor 

publici şi a personalului contractual din cadrul Primăriei municipiului Brad. 

 Regulamentul intern, după aprobare, urmează, prin grija Compartimentului 

Resurse Umane să fie distribuit tuturor compartimentelor existente pentru a fi pus în 

aplicare. 

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

dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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

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

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

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 

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

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

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

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat.         

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David,  menţionează că proiectul 

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

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali 

prezenţi,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de 

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

96/2017 privind aprobarea Regulamentului intern al Primăriei Municipiului 

Brad.  
 

       Punctul nr. 12.  Raportul  nr. 18719/04.07.2017 privind activitatea 

asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al anului 2017 al Serviciului 

Public de Asistență Socială Brad din care rezultă modul în care s-a realizat 

monitorizarea îndeplinirii atribuţiilor care le revin asistenţilor personali, evoluţia 



angajărilor asistenţilor personali, reultând un număr de 13 dispoziţii de angajare 

emise, situaţia încetării contractelor individuale de muncă în semestrul I 2017, în 

acest caz fiind vorba de 3 dispoziţii de încetare emise de Primarul Municipiului Brad, 

evoluţia acordării indemnizaţiilor lunare în semestrul I al anului 2017, rezultând 12 

dispoziţii de acordare emise, evoluţia sistării indemnizaţiilor lunare, fiind vorba de 28 

de dispoziţii de sistare a indemnizaţiei persoanelor cu handicap grav, modul în care se 

asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, 

controalele efectuate la domiciliul asistenţilor personali de către funcţionarii 

Serviciului Public de Asistenţă Socială Brad şi cheltuielile efectuate de instituţia 

noastră pentru plata prestaţiilor sociale destinate persoanelor cu handicap care pe 

semestrul I al anului 2017 se defalcă astfel: pentru plata asistenţilor personali şi a 

indemnizaţiilor persoanelor cu handicap – 1.528.269 lei, transportul – 588 lei. 

 Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre acest raport. 
 

          Punctul nr.  13.  Raport de activitate nr. 20067/20.07.2017 pe perioada iulie 

2016-iunie 2017 a Centrului de Agrement , Sport și Educaţie din care rezultă 

valoarea încasărilor lunare în perioada iulie 2016 – iunie 2017 ce este în sumă totală 

de 66.839 lei, categoriile de cheltuieli, cheltuielile cu utilităţile şi situaţia 

abonamentelor emise şi a bonurilor fiscale eliberate. 

 Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre acest raport. 
 

  Punctul nr.  14. Cererea domnului Matei Raul Florin înregistrată la 

Primăria Municipiului Brad sub nr. 18518/03.07.2017 prin care sus-numitul 

solicită să i se comunice stadiul implementării obiectivului – filmarea, înregistrarea şi 

transmiterea în timp real a şedinţelor publice ale Consiliului Local Brad. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că implementarea solicitării 

domnului Matei Raul Florin presupune urmarea unei proceduri fiind vorba de un 

obiectiv de investiţii, transmiterea în direct trebuie efectuată cu mijloace adecvate, în 

prezent nefiind stabilit modul optim de prezentare şi transmitere a şedinţelor 

Consiliului Local Brad şi ca atare se va întocmi un răspuns în acest sens ce se va 

comunica solicitantului. 

 Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre cerere şi sunt de acord 

cu întocmirea unui răspuns în sensul celor precizate de domnul Primar, Florin 

Cazacu. 

  

 Punctul nr.  15.  Diverse.   

 

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, întreabă când se va marca 

intersecţia dintre strada Decebal şi strada Vânătorilor. 

Domnul Primar, Florin Cazacu răspunde că marcajul există, s-a verificat 

împreună cu reprezentanţi ai Poliţiei Municipiului Brad şi este corespunzător 

normelor de circulaţie rutieră, dar trebuie găsit ceva suplimentar, singura soluţie fiind 

semaforizarea şi totodată s-a luat decizia mărcării cu marcaj bicomponent trecerea de 

pietoni din dreptul Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad de pe strada 

Libertăţii. 



Domnul consilier local, Vasile Poenaru precizează că pe strada Libertăţii de la 

Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu”  până la Supermarketul PENNY se circulă 

pe o singură bandă pentru că sunt foarte multe maşini parcate. 

Domnul Primar, Florin Cazacu arată că pe strada Libertăţii nu este indicator 

rutier cu „Oprire interzisă”, iar dacă se va pune un astfel de indicator trebuie avizat de 

Poliţia Rutieră şi asumat de administraţia publică locală cu motivaţia că nu se pot 

asigura parcări, dar se poate analiza şi posibilitatea realizării unor parcări în spatele 

blocurilor pe lângă digul Râului Luncoi, însă nimeni nu va vrea să parcheze acolo. 

Domnul consilier local, Vasile Bârea întreabă ce proiecte are Municipiul Brad 

referitor la absorbţia de fonduri europene şi de ce pe site-ul  Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Municipiul Brad apare 

doar cu un singur proiect privind asfaltarea drumului din satul Mesteacăn, în 

condiţiile în care multe localităţi din jur au sume mai mari aprobate şi proiecte mai 

multe. 

Domnul Primar, Florin Cazacu răspunde că prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală – PNDL, etapa a II-a, perioada de depunere are o durată de 3 ani 

de la data aprobării bugetului, deci până în anul 2020, iar prin acest program se 

propune: reabilitarea reţelelor de apă-canal, care la Brad s-a realizat, reabilitarea 

staţiilor de epurare şi a reţelelor de canalizare, care de asemenea la Brad s-a realizat, 

reabilitarea şcolilor, care la Brad s-a făcut prin accesarea altor forme de finanţare, 

reabilitarea spitalelor, care la Brad s-a făcut tot prin accesarea altor forme de finanţare 

şi reabilitarea drumurilor, proiecte care sunt în lucru şi la Brad, fiind vorba de 

reabilitarea DN 74 şi DN 76, dar nefiind finalizată canalizarea nu pot fi încă 

finalizate, astfel că singurul proiect care s-a putut depune prin PNDL a fost acesta 

referitor la reabilitarea drumului comunal de la Mesteacăn pentru care s-au alocat 8 

mil. lei. 

Domnul consilier local, Vasile Poenaru întreabă când se va rezolva canalizarea 

pe strada Poeniţa pe o suprafaţă de 120 m. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că extinderea reţelelor de apă şi 

canalizare este responsabilitatea S.C. APA PROD S.A. Deva şi ca atare această 

întrebare trebuie adresată societăţii respective. 

  

Nemaifiind alte discuţii,  domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David 

declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad 

din data de 27 iulie 2017.  

 

Brad, 27.07.2017 

 

SECRETAR, 

  MIHAELA DAVID  
 


