
          R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

 

P R O C E S  -  V E R B A L 

încheiat azi, 27 septembrie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare 

 a Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data de 

27 septembrie 2019 s-a făcut în data de 20.09.2019 prin Dispoziţia nr. 554/20.09.2019 a 

Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin.1 

lit. a , alin. 3 lit. a, art. 135, art. 154 alin. 1,  art. 155 alin. 1 lit. b și e,  alin. 3 lit. b și art. 196 

alin. 1 lit. b  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019  privind Codul  

Administrativ. 

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 20 septembrie 2019, conform 

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

La şedinţă au fost prezenți  16 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în funcţie,  

1 consilier  local  fiind absent (Ștefea Bogdan - Sorin). 

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 Carmen - Irina Bora, 

Secretar General al Municipiului Brad. 

 În calitate de invitaţi au participat: domnul inginer Murgu Zafiu - Șef sector apă – 

canal –  Brad a S.C. APA PROD S.A. DEVA ,  domnul Lucian Miron  – care are delegate 

atribuțiile de director medical al Spitalului Municipal Brad, până la ocuparea prin concurs a 

postului vacant de director medical, domnul  Lungu Gabriel Ioan - director financiar contabil 

al Spitalului Municipal Brad și doamna Miha Elena - contabil - șef la Liceul Teoretic „Avram 

Iancu” Brad. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi  prevederile 

art. 137 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019  privind Codul  

Administrativ,  doamna Secreatar General,  Carmen - Irina Bora, constată şedinţa legal 

constituită şi declară deschise lucrările acesteia,  invitându-i  pe toţi cei prezenţi să se ridice  

pentru a audia Imnul Naţional al României. 

Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, potrivit art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 29 august 2019 care se aprobă cu 16 

voturi ”pentru”, 1 consilier  local  absent (Ștefea Bogdan -Sorin) și procesul verbal al 



ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 16 septembrie 2019 care a fost 

aprobate cu 9  voturi "pentru”, 7 abțineri (Huieț Petru Voicu, Adam Ionel Daniel, Circo 

Ionel, David Dorin Sorin, Hărăguș Ioan și Bârea Vasile) și  1 consilier  local  absent 

(Ștefea Bogdan -Sorin). 

Domnul consilier local, Daniel - Ionel Adam, precizează că nu a înțeles caracterul de 

îndată al ședintei de consiliu din data de 16 septembrie 2019 și îl întreabă pe domnul Primar, 

Florin Cazacu, de ce s-a votat proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a 

statului de funcții. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, personal, dânsul nu înțelege cum se pot 

abține domnii consilieri locali care nu au fost prezenți la ședință și a mai precizat faptul că își 

asumă tot ceea ce face și deciziile pe care le ia, iar proiectul de hotărâre cu privire la 

modificarea organigramei și a statului de funcții este perefect legal și oportun. 
 

Totodată, doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, reaminteşte consilierilor 

locali prezenţi prevederile art. 228  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019  

privind Codul  Administrativ şi anume:  

„ ART. 228 

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali 

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV 

din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină 

de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la 

încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un 

folos material pentru sine sau pentru: 

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor 

al unei obligaţii; 

c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau 

de la care obţine venituri; 

d) o altă autoritate din care face parte; 

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a 

făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; f) asociaţie sau 

fundaţie din care face parte. 

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre 

situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, 

respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii 

respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este 

luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care 

acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea 

prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare. 



(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie 

privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu 

diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”. 

 

În continuare, doamna Secretar general, Carmen - Irina Bora, dă cuvântul domnului  

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, îl roagă pe domnul Primar, Florin 

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulțumește domnilor consilieri locali pentru prezență, 

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 local al Municipiului Brad pe anul 

2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

   2. Proiect de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările 

necesare la spaţiul cu destinaţia de spațiu comercial situat în municipiul Brad, str. Avram 

Iancu, nr. 6, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

   3. Proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor, redevențelor și taxelor de bază pe 

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

aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2020 – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

    4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi 

terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

            5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 53 din Blocul 105 G situat în 

municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

    6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 98/2019 și 

respectiv a Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

             7. Analizarea unor cereri și adrese. 

           -  Cererea nr. 9600/11.09.2019 a BĂNCII COOPERATISTE JIUL TG JIU. 

   -  Cererea nr. 35871/11.09.2019 a S.C. ALEXCIPDANCOM S.R.L; 

  - Cererea nr. 36556/18.09.2019 a S.C. SPRING LOREAL IMPEX S.R.L. Brad. 

     8. Informarea nr. 36731/19.09.2019 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

          9.  Diverse.        
 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot ordinea de zi prezentată 

care se aprobă cu  16 voturi ”pentru”, 1 consilier  local  absent (Ștefea Bogdan -Sorin). 

  Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt modificări sau 

suplimentări la ordinea de zi prezentată. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 

următoarele puncte:   



               Suplimentar 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului Municipal Brad – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

                   Suplimentar 2.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul 

public în domeniul privat al Municipiului Brad – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

  Suplimentar 3.  Proiect de hotărâre privind achitarea debitelor datorate S.C. 

APA PROD S.A. de către foști chiriași decedați– inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

  Suplimentar 4.  Proiect de hotărâre pentru aplicarea procedurii de achiziție 

directă aferentă prestării „serviciului   public de salubrizare – activitatea privind măturatul, 

spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice”în municipiul Brad, județul Hunedoara – 

inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 

 Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul 

preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune aprobării suplimentările la Ordinea de zi 

propuse, care se aprobă cu  16 voturi ”pentru”, 1 consilier  local  absent (Ștefea Bogdan -

Sorin). 

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

ansamblul ei care se aprobă cu 16 voturi ”pentru”, 1 consilier local absent (Ștefea 

Bogdan -Sorin). 

 

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

aprobată. 

 

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

Brad pe anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că rectificarea bugetară propusă spre 

analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin. 2 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului bugetar, 

autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute  la alin.1, lit. a şi b, în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, 

precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite”. 

          Prin adresa nr. HDG_STZ 19527/20.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului 

Brad sub nr. 36953/20.09.2019, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara face 

cunoscută modificarea sumelor defalcate din taxa din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate, în trimestrul III 2019, cu suma de (–) 70 mii lei. 

 Astfel propune majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2019 atât la 

venituri, cât și la cheltuieli cu  suma de 21,48   mii lei după cum urmează: 

 La venituri: 

- 11.02   – „ Sume defalcate din T.V.A.” ............................... – 70,00 mii lei; 

- 16.02 –  ” Taxe pe utilizarea bunurilor ” ……………………    23,42 mii lei; 

- 30.02 – „ Venituri din proprietate” ………………..………… 57,19 mii lei; 



- 33.02 – „Venituri din prestări servicii ” …………………….....  0,19 mii lei; 

- 39.02  – „Venituri din valorificarea unor bunuri” ……………….0,50 mii lei; 

- 42.02 – ”Subvenții de la bugetul de stat”………………………1,35 mii lei; 

- 48.02 – ”Sume primite de la U.E ………………………………8,83 mii lei. 

      La cheltuieli: 

          -   51.02  –„Autorități publice și acțiuni externe” …………..……. 17,00 mii lei; 

          -  65.02 – „Învățământ”   ……………….………………………- 70,00  mii lei;                          

  -  70.02   - „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”…………..…  74,48  mii lei. 

 Totodată, bugetul veniturilor proprii al Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de 

Colț” Brad se diminuează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 3 mii lei. 

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și – l supune  

plenului Consiliului Local Brad spre  dezbatere în forma prezentată. 

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

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

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

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în 

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

Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, necesită 

votul  majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu  16 voturi ”pentru”, 1 consilier  local  absent (Ștefea Bogdan -Sorin)  

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2019 privind rectificarea bugetului 

Municipiului Brad pe anul 2019. 

 

 Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate 

pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia de spațiu comercial situat în municipiul 

Brad, str. Avram Iancu, nr. 6, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 



Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin cererea înregistrată la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 31553/07.07.2019 Simina Ciprian Cosmin I.I. a solicitat 

compensarea lucrărilor de reparații efectuate la spațiul deținut cu chirie în municipiul Brad, 

strada Avram Iancu, nr. 6, județul Hunedoara, spațiu aflat în proprietatea publică a 

Municipiului Brad. 

Această cerere a fost analizată și discutată în ședința Consiliului Local al Municipiului 

Brad din data de 29 august 2019, primind aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Menționează  că, anexat cererii, Simina Ciprian Cosmin I.I. a depus facturi justificative 

pentru toate cheltuielile efectuate, în sumă totală de 5.142,9 lei, după cum urmează: 

- factura nr. 5727/28.02.2018 în valoare de 808,51 lei, emisă de către S.C. LACRIS 

AND TRANS S.R.L. 2018, achitată cu bonul fiscal nr. 6560/28.02.2018; 

- factura nr. 17/28.02.2018 în valoare de 439,40 lei, emisă de către S.C. G.L. –A&V  

SERVICE S.R.L. Brad , achitată cu chitanța nr. 63/28.02.2018; 

- factura nr. 0002140/05.07.2017 în valoare de 470 lei, emisă de către S.C.  VAPAL 

HD S.R.L. Brad, achitată cu chitanța nr. 0001999/05.07.2017; 

- factura nr. 980/17.07.2019 în valoare de 3033 lei, emisă de către S.C. MIA IDEEA 

MULTICOM  S.R.L. Brad, achitată cu chitanța nr. 34/17.07.2019; 

- factura nr. 2716/24.11.2017 în valoare de 392 lei, emisă de către S.C. MARINI 

TRANS S.R.L. Brad, achitată cu bonul fiscal nr. 007638/24.11.2017,  iar rambursarea sumei  

se va efectua în funcţie de prevederile bugetare.  

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

aprobarea rambursării cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare executate la spaţiul cu 

destinaţia  de spațiu comercial, situat în municipiul Brad, str. Avram Iancu, nr. 6, județul 

Hunedoara, chiriașului SIMINA CIPRIAN I.I., în sumă totală de 5.142,91 lei și-l  supune 

plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere  în  forma prezentată. 

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

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

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

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

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

Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

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

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ștefan precizează că dumnealui este de acord cu 

rambursarea cheltuielilor dar numai după obținerea în prealabil a uni aviz pentru efectuarea 

lucrărilor ce se doresc a fi realizate. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 



Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în 

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

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 1  

din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, necesită 

votul  majorităţii simple a consilierilor locali prezenți,  respectiv 9  consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu  16 voturi ”pentru”, 1 consilier  local  absent (Ștefea Bogdan -Sorin) 

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2019 privind rambursarea cheltuielilor 

efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia de spațiu comercial situat în 

municipiul Brad, str. Avram Iancu, nr. 6, județul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor, redevențelor și taxelor 

de bază  pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru 

terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2020 

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Municipiul Brad are încheiate contracte 

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

terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad atât cu persoane fizice, 

cât şi cu persoane juridice, precum închirieri ocazionale a sălii de şedinţe, a unor terenuri, 

etc.. 

 Chiriile, redevențele și taxele de bază pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al 

Municipiului Brad au fost stabilite în fiecare an luându-se în considerare rata medie a 

prețurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2018 - august 2019) față de precedentele 

12 luni (septembrie 2017 - august 2018). 

  Din Comunicatul de presă al Institutului Naţional de Statistică nr. 227/11.09.2019 

privind evoluția preţurilor de consum în luna august 2019 rezultă că rata anuală a preţurilor 

de consum a crescut cu 3,9% .  

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

bază pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi 

pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad să se indexeze 

cu 1,0389, începând cu data de 01 ianuarie 2020. 

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și-l supune plenului 

Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

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

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

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 



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

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

Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

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

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în 

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

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 1 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, necesită 

votul  majorităţii simple a consilierilor locali prezenți,  respectiv 9  consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu  16 voturi ”pentru”, 1 consilier  local  absent (Ștefea Bogdan -Sorin),  

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2019 privind indexarea chiriilor, 

redevențelor și taxelor de bază  pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât 

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

Municipiului Brad, pentru anul 2020. 

 

 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere 

pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Municipiul Brad are încheiate la ora 

actuală un număr de 237 contracte de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând 

domeniului public şi privat al Municipiului Brad, dintre care 89 de contracte încheiate cu 

agenţi economici şi un număr de 148 de contracte încheiate cu persoane fizice. 

Valabilitatea acestor contracte de închiriere încetează la data de 31.12.2019, existând 

posibilitatea prelungirii acestora anual, cu condiţia respectării clauzelor contractuale. 

Ţinând cont de aceste aspecte am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 

propus prelungirea contractelor menţionate mai sus pentru o perioadă de încă un an, respectiv 

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, condiţionat de achitarea la zi a chiriei datorate.  

 A propus, de asemenea, prelungirea pentru aceeaşi perioadă, şi a contractelor de 

închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din cadrul Dispensarului 

Policlinic din Municipiul Brad în care sunt amenajate cabinetele medicale deţinute de către 

medicii de familie şi de către medicii specialişti. 

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 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.                       

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în 

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

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 

lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, 

necesită votul  majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 16 voturi ”pentru”, 1 consilier  local  absent (Ștefea Bogdan -Sorin)   

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2019 privind prelungirea contractelor de 

închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al 

Municipiului Brad. 

 

 Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 53 din Blocul 

105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, judeţul Hunedoara    – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că locuința nr. 53 din Blocul 105 G, situat 

în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara a fost deținută cu 

chirie, în perioada 2005 - 2019, de către domnul Anghel Marian, în baza Contractului de 

închiriere nr. 5410/12.05.2005. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 34852/29.08.2019 

domnul Anghel Marian a solicitat rezilierea acestui contract și predarea locuinței. 

 Menționează că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o 

suprafață totală de 11,00 mp. 

 Domnul Anghel Marian, atașat cererii, a depus acte doveditoare din care rezultă că nu 

are datorii nici la Asociația de proprietari nr. 11 din care face parte și nici la S.C. TERMICA 

BRAD S.A..  

Precizează că acesta are și chiria achitată la zi. 

 Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri 



depuse pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea Comisiei sociale din cadrul 

Consiliului Local al Municipiului Brad să facă propuneri în acest sens. 

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

repartizarea locuinţei nr. 53, din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian 

Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara și – l supune plenului Consiliului Local Brad spre 

dezbatere în forma prezentată. 

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

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

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

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

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț - președintele Comisiei pentru 

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

cele 3 dosare ale persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora 

comisia şi-a îndreptat atenţia. 

  Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că în cadrul Comisiei 

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

fost analizate 5 dosare şi anume: Borbely Violeta Elena, Văduva Leonora, Berindei Dorin 

Gheorghe, Străuț Aurica Mariana și Dud Raluca Ioana. 

Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali 

necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 139 alin .4 

-10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

  Doamna consilier local, 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 toate cele cinci persoane și anume:  

 BORBELY  VIOLETA  ELENA  are domiciliul stabil în municipiul Brad, str. Viilor, 

nr. 1, județul Hunedoara,  locuință pe care a moștenit-o de la părinți și pe care a cedat-o fiicei 

sale Borbely Marinela –Otilia. Fiica sa este în Olanda și intenționează să vândă casa. Este 

pensionară, cu o pensie lunară de 640 lei. 

 VĂDUVA LEONORA  are  domiciliul stabil în comuna Crișcior, sat Crișcior, Calea 

Zarandului, nr. 35, bl. 3, ap. 12, județul Hunedoara, locație în care a fost tolerată în spațiu dar 

la care a renunțat în urma propisiunii copiilor de a locui cu ei. 



 Deoarece copii s-au razgândit, a rămas fără locuință și este tolerată în spațiu de către 

fratele său, Pădurean Liviu, în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, nr. 25, județul 

Hunedoara. 

 Afost căsătorită cu Nuțea Zaharie de care a divorțat în anul 2008. Împreună cu aceasta 

a locuit în blocul Tineretului din comuna Crișcior, județul Hunedoara, proprietatea fostului 

soț decedat în anul 2015. 

 În urma căsătoriei au rezultat 3 copii care au rămas în locuință fără a se face 

succesiunea după tată și care nu o primesc să locuiască cu ei. 

 Este agajată în calitate de femeie de serviciu la SC PROFESSIONAL FACILITY 

SERVICE SRL, beneficiind de un salariu de 1.263 lei. 

  BERINDEI DORIN GHEORGHE are domiciliul stabil în municipiul Brad, str. 

Moților, nr. 52, județul Hunedoara. Locuiește împreună cu mama sa, Berindei Ileana, și 

fratele său, Berindei Sorin. Locuința este proprietatea mamei sale. 

 A fost căsătorit cu Berindei Maria Ileana, având împreună o fiică de 36 de ani. În 

timpul căsătoriei a locuit în locuința, proprietate comună, situate în municipiul Brad, str. 1 

Iunie, bloc B15, ap. 5, județul Hunedoara, locuință pe care au vândut-o în beneficiul ambilor 

după divorț. 

 Din anul 2000 până în anul 2005 (la pensionare) a locuit într-o locuință de serviciu în 

comuna Crișcior, Calea Zarandului, bl. E, sc. B, ap. 5, județul Hunedoara. 

 Din anul 2005 până în decembrie 2018 a locuit în concubinaj cu Moroșan Rodica în 

municipiul Brad, str. Aleea Primăverii, bl. AB15, sc.1, ap.1, județul Hunedoara. 

 Din decembrie 2018 locuiește împreună cu mama și fratele său municipiul în Brad, str. 

Moților, nr. 52, județul Hunedoara, locuință cu 3 camere dintre care 2 camere locuibile. 

 Este pensionar cu o pensie lunară de 2.567,00 lei. 

 STRĂUȚ AURICA – MARIANA locuiește împreună cu fiica, ginerele și nepotul în 

municipiul Brad, str. Iazului, bloc 27, sc.1, ap. 5, județul Hunedoara, locuință cu 2 camere în 

suprafață de 30,91 mp.. 

 Este divorțată. 

 Solicită o locuință deoarece este foarte bolnavă (neoplazii, schizofrenii etc..) și are 

nevoie de liniște și intimitate. 

 Este pensionată pe caz de invaliditate, are certificat de invaliditate, are certificate de 

încadrare în grad de handicap accentuat, permanent și are o pensie lunară de 704 lei. 

 DUD ANCA RALUCA locuiește împreună cu părinții, sora și fiul său în blocul de 

locuințe sociale din municipiul Brad, str. Șteampurile Vechi, scara 1, ap.11, județul 

Hunedoara, locuință cu 2 camere, în suprafață de 30,91 mp.. 

 Nu a fost și nu este căsătorită. 

 Solicită o locuință deoarece nu se înțelege cu părinții, frecvent având loc certuri între 

ei. 

 Este angajată la SC ADIGE MANUFACTURING SRL și începând cu data de 

19.09.2019 este în concediu pentru îngrijire copil până la vârsta de 2 ani. 

 

 

 



 

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

Podaru, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar, Carmen –Irina Bora, 

au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, a prezentat procesul verbal întocmit cu 

privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, doamna Dud Raluca 

Ioana a obținut 16  voturi ”pentru”  iar  ceilalți nu au  obținut nici un vot,  astfel că locuința 

nr. 53 din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul 

Hunedoara va fi repartizată doamnei Dud Raluca Ioana”.   
 

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în 

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

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 

lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, 

necesită votul  majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu  16 voturi ”pentru”, 1 consilier  local  absent (Ștefea Bogdan -Sorin),  

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2019 privind repartizarea locuinței nr. 53 

din Blocul 105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, judeţul 

Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

98/2019 și respectiv a Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2019 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că procedând, în conformitate cu 

prevederile art. 249 alin. 4, art. 252 alin. 1 lit. c și ale art. 255 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la exercitarea controlului legalității 

asupra hotărârilor adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Brad în cadrul ședinței 

ordinare din data de 18 iulie 2019, precum și a celor adoptate în cadrul ședinței ordinare din 

29 august 2019 și ținând cont de adresa MDRAP nr. 11621/MDRAP/10.09.2019 cu privire la 

actualizarea/modificarea/completarea și atestarea inventarului  domeniului public al unităților  

administrativ – teritoriale, Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara, prin adresa nr. 8235, 

9116/17.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 36.822/19.09.2019,  a 

solicitat Consiliului Local al Municipiului Brad revocarea Hotărârii nr. 98/2019 și respectiv a 

Hotărârii nr. 121/2019. 



 Revocarea este motivată de faptul că hotărârile au fost adoptate fără respectarea 

prevederilor art. 289 alin. 9-15 din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit 

căruia :  

 Art. 289„(9) Proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se comunică şi ministerului cu 

atribuţii în domeniul administraţiei publice, însoţit de documentele prevăzute la alin. (6) în 

termenul prevăzut la art. 197 alin. (1). 

 (10) Ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice transmite în termen de 

maximum 60 zile de la înregistrarea comunicării prevăzute la alin. (9) un punct de vedere cu 

privire la proiectul hotărârii, precum şi la documentaţia aferentă acesteia, pe baza 

consultării autorităţilor şi instituţiilor interesate cu privire la situaţia juridică a 

bunului/bunurilor care fac obiectul hotărârii. 

 (11) Autorităţile şi instituţiile consultate potrivit prevederilor alin. (10) transmit 

informaţiile necesare în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării 

ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice. Necomunicarea informaţiilor în 

acest termen corespunde situaţiei lipsei oricărei obiecţiuni asupra celor solicitate. 

 (12) În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în 

punctul de vedere comunicat, sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în 

vigoare, autorităţile administraţiei publice locale efectuează modificările corespunzătoare în 

proiectul hotărârii prevăzute la alin. (5) în termen de maximum 45 de zile de la data luării la 

cunoştinţă a acestuia. 

 (13) În situaţia în care ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, în 

punctul de vedere comunicat, nu sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în 

vigoare, precum şi în cazul prevăzut la alin. (12), autoritatea deliberativă, la propunerea 

autorităţii executive, adoptă hotărârea prin care se atestă inventarul bunului/bunurilor din 

domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale. 

  (14) Netransmiterea punctului de vedere de către ministerul cu atribuţii în domeniul 

administraţiei publice în termen de maximum 60 de zile de la înregistrarea comunicării 

prevăzute la alin. (9) corespunde situaţiei lipsei oricărei obiecţiuni asupra celor solicitate. 

 (15) Pe baza hotărârii prevăzute la alin. (13), autoritatea executivă solicită oficiului 

teritorial al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară efectuarea 

modificărilor corespunzătoare în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară”. 

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

revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 98/2019 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 98/2019 

și-l supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

 Doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru 

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

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 



Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în 

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

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 1  

din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, necesită 

votul  majorităţii simple a consilierilor locali prezenți,  respectiv  9   consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu  16 voturi ”pentru”, 1 consilier  local  absent (Ștefea Bogdan -Sorin) 

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2019 privind revocarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 98/2019  și  respectiv a Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2019. 

 

 

 Suplimentar  1. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 6066/20.09.2019, 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 36931/20.09.2019,  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  nr. 36204/13.09.2019 primită de la Primăria Municipiului Brad prin care se 

comunică Spitalului Municipal Brad aprobarea acordării sumei de 35 mii lei la cheltuieli de 

capital, pentru obiectivul de investiții „Copertină la secția chirurgie”; 

  -  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  cu suma de +35,00 mii lei, la  SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE prin majorare la codul 43.10.10 „Subvenții din bugetul local pentru 

finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății”.   

  În cadrul cheltuielilor la SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE –  CHELTUIELI 

CURENTE se efectuează modificări în sumă de +225,00 mii lei/ -225,00 mii lei astfel: 

  - Titlului I „Cheltuieli de personal” +150,00 mii lei/-150,00 mii lei 

o 10.01.01 „Salarii de bază”      = -100,00 mii lei; 

o 10.01.05 „Sporuri pentru condiții de muncă”   =+100,00 mii lei; 

o 10.03.06 „Contribuții pentru concedii și indemnizații”  = -  50,00 mii lei; 

o 10.03.07 „Contribuția asiguratorie pentru muncă”   = + 50,00 mii lei; 

   - Titlului II „Bunuri şi servicii”  +75,00 mii lei/-75,00 mii lei 

o 20.01.03 „Incalzit, iluminat si forta motrica” = +  75,00 mii lei; 

o 20.02.     „ Reparații curente”    =  -  75,00 mii lei; 

Cheltuielile la SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE-TITLUL XII Active nefinanciare 

se modifică prin  majorarea art./alin. 71.01.01 „Construcții”  cu suma de 35,00 mii lei,  



conform adresei  nr. 36204/13.09.2019 primită de la Primăria Municipiului Brad prin care se 

comunică Spitalului Municipal Brad aprobarea acordării sumei de 35 mii lei la cheltuieli de 

capital, pentru obiectivul de investiții „Copertina la secția chirurgie”; 

Întrucât, la sfârşitul anului 2018, în contul deschis la Trezoreria Municipiului Brad a 

rămas neutilizată suma de 750.554,81 lei, cheltuielile exerciţiului curent au fost majorate cu 

excedentul înregistrat la sfârşitul anului precedent, suma urmând a fi utilizată în anul 2019, 

conform Proiectului de Hotărâre al 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 inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Brad și – l supune 

plenului Consiliului Local spre dezbatere în forma prezentată. 

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

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

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

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în 

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

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 1  

din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, necesită 

votul  majorităţii simple a consilierilor locali  prezenți,  respectiv 9  consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 16 voturi ”pentru”,  1 consilier  local  absent (Ștefea Bogdan -Sorin)  

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr.134/2019 privind rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Brad. 

 

 Suplimentar  2.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil  din domeniul 

public în domeniul privat  al Municipiului Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 



Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, imobilul – teren,  identificat în cartea 

funciară nr. 67528 Brad, număr cadastral 67528 cu suprafața de 65.267 mp., categoria de 

folosință „curți, construcții” se găsește inventariat în domeniul public al Municipiului Brad. 

 În scopul notării construcțiilor în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială 

„Mircea Sântimbreanu” Brad, clasele I-IV s-a procedat la dezmembrarea numărului cadastral 

67528 din cartea funciară nr. 67528, în scopul dezlipirii unei parcele cu suprafața de 4.715 

mp. 

  În urma dezmembrării numărului cadastral  67528 din cartea funciară nr. 76528 Brad 

au rezultat două parcele, și anume: 

 - imobilul – teren cu număr cadastral 67622 în suprafață măsurată de 4.715 mp.; 

 - imobilul – teren cu număr cadastral 67623 în suprafață măsurată de 60.522 mp; 

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

trecerea unui imobil  din domeniul public în domeniul privat  al Municipiului Brad și-l  

supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere  în  forma prezentată. 

 Doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru 

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

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

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

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

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în 

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

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 

lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, 

necesită votul  majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu  16 voturi ”pentru”, 1 consilier  local  absent (Ștefea Bogdan -Sorin) 

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2019 privind trecerea unui imobil  din 

domeniul public în domeniul privat  al Municipiului Brad. 

 

 Suplimentar  3. Proiect de hotărâre  privind achitarea debitelor datorate S.C. APA 

PROD S.A. de către foști chiriași decedați – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  



 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, în conformitate cu prevederilor art. 30 

alin. 6 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 

proprietari și administrarea condominiilor „Raporturile juridice stabilite de comun acord 

între locator şi locatar, precum şi nerespectarea obligaţiilor contractuale de către locatar nu 

absolvă proprietarul, în calitate de locator, de obligaţiile sale faţă de asociaţia de proprietari 

sau faţă de furnizorii de utilităţi publice, prevăzute în prezenta lege”. 

 Ținând cont de faptul că foști chiriași din Blocul 105 G, aflat în proprietatea 

Municipiului Brad, care înregistrau  debite la S.C. APA PROD S.A.  au decedat și nu au 

moștenitori, precum  și de  adresa S.C. APA PROD S.A. nr. 15285/25.09.2019, înregistrată la 

Primăria Municipiului Brad sub nr. 31553/07.07.2019,  a inițiat prezentul proiect de hotărâre 

prin care a propus aprobarea  achitării  debitelor datorate S.C. APA PROD S.A. de către foști 

chiriași decedați în sumă totală de 4.899,85  lei. 

 Precizează că acești foști chiriași au fost: Faur Nicolae Marin cu un debit de 2.087,55 

lei; Grancea Ștefan cu un debit de 176,31 lei și Roșescu Gheorghe cu un debit de 2.635,99 

lei. 

 În contextul celor de mai sus supune proiectul de hotărâre spre dezabatere  plenului 

Consiliului Local Brad în  forma prezentată. 

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

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

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

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

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în 

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

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 

lit. a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, 

necesită votul  majorităţii absolute  a consilierilor locali  prezenți,  respectiv 9 consilieri 

locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 16 voturi ”pentru”, 1 consilier  local  absent (Ștefea Bogdan - Sorin)  

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr.136/2019 privind achitarea debitelor datorate 

S.C. APA PROD S.A. de către foști chiriași decedați. 

 



 Suplimentar  4. Proiect de hotărâre  pentru aplicarea  procedurii de achiziție directă 

aferentă  prestării  „serviciului  public de salubrizare – activitatea privind  măturatul, 

spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice”  în municipiul Brad, județul Hunedoara – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru funcționarea corespunzătoare a 

“Serviciului de Salubrizare al Municipiului Brad – activitatea privind măturatul, spălatul, 

stropirea și întreținerea căilor publice”, și ca urmare a încetării contractului încheiat cu S.C. 

RETIM ECOLOGIC S.A, se impune încheierea, de urgență, a unui contract cu un operator 

capabil să efectueze aceste servicii, pentru o perioadă limitată de timp, suficientă cât să 

permită demarerarea procedurii de licitație deschisă pentru concesionarea serviciului precizat 

anterior. 

           Serviciile vor fi achiziționate de la o societate comercială care dispune de utilajele 

necesare efectuării acestor servicii și care se va putea autoriza ANRSC după încheierea 

contractului  de servicii. Prestațiile se vor deconta în baza situaţiilor de plată prezentate şi 

confirmate de compartimentul de specialitate, Pentru prestarea serviciilor se vor transmite 

solicitări scrise către societăți comerciale capabile să asigure prestarea acestor servicii , în 

vederea emiterii unor oferte de preț ce vor fi negociate cu o comisie de evaluare. 

  Valoarea estimată a serviciilor care necesită a fi efectuate este de aproximativ 120.000 

lei fără TVA, pentru o perioadă de 5 luni. 

           Costurile vor fi achitate din bugetul alocat Primăriei municipiului Brad aferent 

trimestrului IV al anului bugetar 2019 şi primului trimestru al anului bugetar 2020 –  cap. 

Cheltuieli curente – salubritate stradală. 

           În conformitate cu prevederile art.7 alin.5 din Legea 98/2016 privind achizițiile 

publice, „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii, în 

cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 135.060 lei, 

respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA,  este mai mică 

decât 450.200 lei” și conform Hotărârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice :a 

-art.43 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau 

lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 

pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege.  

  (2) În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul 

electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a 

website-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau 

lucrărilor care urmează a fi achiziţionate.  

  (3) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este mai 

mică de:  



  a) 100.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, autoritatea 

contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunţul prealabil, 

prin consultarea a minimum trei candidaţi; 

  b) 70.000 de lei, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure 

oferte; 

  c) 4.500 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului 

legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte. 

  (4) Dacă în urma consultării prevăzute la alin. (3) lit. a), autoritatea contractantă 

primeşte doar o ofertă valabilă din punct de vedere al cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi 

realizată.  

  (5) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe 

poate lua forma unui contract de achiziţie publică sau al unei comenzi ori a altui tip de 

document încheiat în condiţiile legii, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul 

instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în 

vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau 

lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată 

şi/sau portofele electronice.  

 În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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

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

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

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

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

Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

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

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

  Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în 

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

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 1  

din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, necesită 

votul  majorităţii simple a consilierilor locali  prezenți,  respectiv 9 consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 16 voturi ”pentru”, 1 consilier  local  absent (Ștefea Bogdan -Sorin)  

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2019 pentru aplicarea  procedurii de 

achiziție directă aferentă  prestării  „serviciului   public de salubrizare – activitatea privind  

măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice”  în municipiul Brad, județul 

Hunedoara. 

  



  Domnul Primar, Florin Cazacu face cunoscut faptul că, începând cu data de 1 

octombrie 2019 S.C. Retim Ecologic Service S.R.L. își încetează activitatea și trebuie 

asigurate în continuare aceste servicii de salubriyare stradală. Acest lucru se poate face până 

la valoarea de 120.000 mii lei fără TVA. De asemenea, Domnul Primar mai precizează că, 

având în vedere necesitatea prestării acestor servicii, se va contura cine va putea face 

salubritatea stradală pentru că SC Braicata  a contractat doar serviciul de colectare a 

deșeurilor menajere, salubritatea stradală fiind cu totul altă activitate din serviciul de 

salubrizare. 

             Domnul consilier local, Daniel-Ionel Adam, întreabă dacă s-a făcut o estimare și cât 

ar costa contractarea unui asemenea serviciu, având în vedere și faptul că pe perioada iernii 

nu necesită atât de multă curățenie stradală. Întreabă dacă nu s-a luat în calcul și 

eventualitatea înființării unui Serviciu în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad 

Brad. 

             Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că se plătește doar ce se prestează și se pot 

angaja cheltuieli maxim 120.000 mii lei fără TVA. În legătura cu un eventual Serviciu 

propriu, menţionează că acesta trebuie să fie licențiat, trebuie achiziționate utilaje, trebuie 

angajați cel puțin 5 oameni, un şef serviciu, un contabil... În legătură cu o evaluare a 

costurilor legate de acest serviciu, vom face o analiză pertinentă și corectă, o vom supune 

atenției și dezbaterii consiliului local și se va alege varianta cea mai ieftină posibilă. 

 În ceea ce privește activitatea SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, domnul Primar se 

declară mulțumit de serviciul prestat de aceasta întrucât s-au dovedit a fi profesioniști. 

Municipiul Brad a fost și este cel mai curat din județul Hunedoara. Toată vara s-a măturat, s-a 

spălat, s-au curățat căile de acces. 

 

    Punctul nr. 7. Analizarea unor cereri și adrese. 

  -  Cererea  nr. 9600/11.09.2019 a  BĂNCII COOPERATISTE  JIUL TG  JIU  

prin care se solicită încheierea unui contract de închiriere care are ca obiect  închirierea unei 

suprafețe de 15 mp. teren cu destinația de alee de acces spre spațiul situat în Brad, str. 1 Mai, 

bl. A4, sc.2, parter, ap.20, jud. Hunedoara, al cărei proprietar este. 

 În urma analizării acestei cerereri, domnii consilieri au concluzionat că spațiul în 

discuție este spațiul în care și-a desfășurat activitatea  S.C. ASTRA S.A. – Agenția Brad, 

accesul făcându-se pe aleea de acces în discuție. Fiind achitată chiria lunară începând cu data 

de 01.07.1998 şi până la data  vânzării către  Banca Cooperatistă  Jiul Tg Jiu,  sunt de acord 

cu cele solicitate, acordând un aviz de principiu până la iniţierea unui proiect de hotărâre în 

acest sens.   

   -  Cererea  nr. 35871/11.09.2019 a S.C. ALEXCIPDANCOM S.R.L prin care 

numitul Ciontoș Ciprian Dan, în calitate de administrator solicită închirierea unei suprafețe 

de 15 mp. teren, pentru amplasarea unei rulote fast – food pe domeniul public în municipiul 

Brad, la intersecția străzilor Victoriei cu Nestor Lupei, unde, în prezent se află amplasată o 

platform betonată; 

 Se menționează că. în prezent, suprafața respectivă de teren este identificată prin 

Cartea Funciară nr. 67528 Brad, suprafața totală de teren fiind de 65.267 mp., proprietatea 

private a Municipiului Brad. 



 Pentru demararea procedurii de închiriere a unui bun proprietate publică și/sau privată 

a unităților administrative - teritoriale se aplică prevederile art. 333 alin.2 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv se 

va adopta o hotărâre de consiliu care să cuprindă datele de identificare și valoarea de inventor 

ale bunului care face obiectul închirierii. În acest sens este necesar a se comanda o 

documentație topografică de parcelare, astfel încât suprafața supusă închirierii, prin licitație 

publică, să fie trecută într-o altă carte funciară  și se va stabili o valoare de inventar printr-un 

Raport de evaluare. 

          Domnul Primar, Florin Cazacu, face cunoscut faptul că S.C. ALEXCIPDANCOM 

S.R.L dorește să amplaseze o rulotă tip fast-food peste drum de Școala Gimnazială Mircea 

Sântimbreanu iar copii au tendința de a trece drumul până la rulotă. 

       Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ștefan întreabă dacă este legal să fie amplasată o 

astfel de rulotă în apropierea şcolii iar doamna consilier local, Ancuța-Florentina Miheț, 

răspunde că în curtea școlii şi pe lângă şcoală nu este voie, ci doar la o distanță de peste 50 de 

metri, dar  precizează că oricum, elevii nu ies  din curtea școlii. 

        Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că după identificarea exactă a poziţiei 

terenului faţă de şcoală, se va putea face o analiză corectă și i se va răspunde subscrisei  S.C. 

ALEXCIPDANCOM S.R.L. 

  

 -  Cererea nr. 36556/18.09.2019 a S.C. SPRING  LOREAL  IMPEX S.R.L. Brad, 

prin care doamna Deaconu Paulina – administrator, în calitate de chiriaș în spațiul comercial 

situat în municipiul Brad, str. Avram Iancu, nr. 6, judeţul Hunedoara a solicitat compensarea 

cheltuielilor cu materialele necesare reparațiilor spațiului cu chiria lunară, aferentă  acestuia, 

respectiv  228 lei/lună. În dovedirea celor de mai sus solicitanta  a depus o situație de lucrări 

în regie proprie cu o valoare totală de: 2.016,97 lei. 

 În concluzie, domnii consilieri locali  au luat act de prevederile art. 347  alin. 1 lit. d 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit căreia „Autorităţile prevăzute la art. 287 sau titularul dreptului de 

administrare, după caz, au următoarele drepturi şi/sau obligaţii: să solicite autorităţilor 

prevăzute la art. 287 sau titularului dreptului de administrare, după caz, reparaţiile necesare 

pentru menţinerea bunului în stare corespunzătoare de folosinţă sau contravaloarea 

reparaţiilor care nu pot fi amânate” şi au fost de acord cu cele solicitate.  

 

    Punctul nr. 8. Informarea nr. 36.731/19.09.2019 privind cauzele aflate pe rolul 

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

         Domnii consilieri locali au luat act despre această informare. 

 

        În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu, îi informează pe domnii consilieri locali 

despre faptul că există o sentință judecătorească prin care se respinge acțiunea civilă 

formulată de USR - Filiala Brad prin care au solicitat date despre modul de finanțare al 

Clubului Sportiv „Armata Aurul” Brad în conformitate cu  prevederile Legii nr. 544/2001. 

Comunicarea acestor informații  presupunea tipătirea unui număr  de 2.750 de file. 



        Domnul Primar, Florin Cazacu, informează Consiliul Local Brad despre faptul că a  

avut deplasarea la Gaillac, o localitate în sudul Franței, unde s-a derulat un proiect pe fonduri 

europene, un proiect care a implicat patru comunități: Franța, Italia, Spania și România. La 

momentul respectiv s-a încheiat un angajament privind derularea unor relații de colaborare 

între cele patru țări pe plan cultural, sportiv, etc. Ne-am prezentat acolo cu Ansamblul 

Folcloric Doina Crișului din Brad. 

  Aduce la cunoștința domnilor consilieri locali faptul că este o solicitare de înfrățire a 

orașului Gaillac cu municipiul Brad. Menționează că Gaillacu-ul este un orășel mic cu 

aproximativ 15 mii locuitori iar o înfrățire cu acest oraș ar fi mai mult decât oportună. 

Propune a se transmite o scrisoare de intenție pentru a – i invita la noi, pe cheltuiala lor. 

  Domnii consilieri locali sunt, în unanimitate, de acord cu demararea procedurii de 

înfrățire,  propusă de către  domnul Primar, Florin Cazacu. 

 

       Domnul consilier local, Vasile Bârea, dorește să facă o observație, înainte de a se trece 

la punctul diverse, și anume că în ultima perioadă de timp abundă pe ordinea de zi proiectele 

de hotărâri suplimentare. Are rugămintea de a se face o analiză mai judicioasă atunci când se 

întocmesc proiectele ordinii de zi și menționează că nu e normal ca pe ordinea de zi a 

ședintei de azi să fie 6 proiecte de hotărâre iar pe suplimentar  4 proiecte de hotărâre.  

          Domnul consilier local, Vasile Bârea, mai consideră  că este aberant să se ceară avizul 

comisiilor de specialitate în condițiile în care proiectele de hotărâri suplimentare nu au fost 

prezentate la comisii. De asemenea, sugerează ca toate proiectele de hotărâre să fie temeinic 

analizate și să nu mai fie încărcată ordinea de zi cu proiecte de hotărâre suplimentare. 

        Domnul Primar, Florin Cazacu, face cunoscut faptul că toate proiectele de hotărâre 

sunt analizate cu foarte mare atenţie. Există însă unele proiecte care impun urgența adoptării 

lor şi astfel sunt puse pe suplimentarea ordinii de zi. O astfel de situaţie de urgenţă a fost cea 

cu privire la activitatea de salubritate stradală întrucât SC Retim Ecolog Service S.A. își 

încetează activitatea începând cu data de 1 octombrie 2019. Proiectul de hotărâre privind 

ștergerea datoriilor persoanelor decedate care au locuit în blocul 105 G, care au avut datorii 

la S.C. Apaprod S.A., a fost de asemenea urgent întrucât aceasta din urmă insistă pentru 

recuperarea datoriilor, în caz contrar precizând că va trece la măsuri de sistare a apei potabile 

pe întreg imobilul. Celelalte două proiecte de pe suplimentara ordinii de zi au fost puse la 

dispoziţia comisiilor de specialitate, fiind analiyate de către acestea. 

        Domnul Primar, Florin Cazacu, își exprimă nemulțumirea față de faptul că unii dintre 

domnii consilieri locali nu participă la ședințele extraordinare convocate de îndată. 

Precizează că pentru că acolo se discută probleme urgente ale municipiului Brad. Mai mult, 

Codul administrativ precizează clar în ce situaţie pot fi domnii consilieri indemnizaţi, ;i 

anume: „dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei 

de specialitate pe lună”.   

        Domnul consilier local, Vasile Bârea, se adresează domnului Primar, Florin Cazacu, și 

își exprimă nemulțumirea cu privire la caracterul de urgență al proiectului de hotărâre privind 

modificarea organigramei și a statului de funcții care  a fost pe ordinea de zi a ședinței 

extraordinare convocată de îndată din data de 16 septembrie 2019. De asemenea, reproșează 

faptul că a așteptat domnul Primar să aibă majoritate în consiliu ca să poată aproba 



modificarea organigramei și din acest motiv consilierii din opoziție nu au participat la 

ședință. 

 În continuare domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că ar fi bine dacă s-ar păstra 

un moment de reculegere în memoria celui care a fost veteranul de război, Vasile Crețu și  îi 

mulțumește domnului consilier local, Vasile Bârea, pentru cuvântul frumos adresat la 

înmormântarea acestuia, menționând că ar fi trebuit să precizeze că acestui om i s-a acordat 

un deosebit respect și în timpul vieții, i s-a conferit chiar titlul de cetățean de onoare al 

municipiului Brad. 

   

    Punctul nr.  9.  Diverse. 

    Domnul consilier local, Dorin Sorin David, informează că, la fel ca în fecare an și 

anul acesta se organizează în data de 11.10.2019, la Liceul Teoretic Avram Iancu din 

municipiul Brad Miss Boboc. Menționează că a fost contactat de elevi și drept urmare se 

adresează Primăriei și Consiliului Local Brad pentru a-i sprijini financiar în acest sens. 

      Întreabă dacă administrația publică locală acordă sprijin financiar acestor copii. 

     Domnul Primar, Florin Cazacu, îi mulțumește în primul rând pentru că a luat decizia 

înțeleaptă de a rămâne în acest consiliu local. Menționează că de 15 ani, între Consiliul 

Local  al Municipiului Brad și O.N.G. –ul Asociația Colegiul Brădean există un protocol 

de colaborare al căror beneficiari sunt elevii de la Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad.         

   Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează costurile estimate și anume: 

un artist – 1.500 euro;  material 100 euro și premii de 100 euro. 

    Domnul Primar, Florin Cazacu, amintește în continuare că Asociația Colegiul 

Brădean ar fi putut să depună un proiect pe fonduri nerambursabile, dar n-au făcut-o,  așa 

că din partea administrației publice locale vor primi doar sprijin logistic. 

 

   Informează în continuare că în data de 10 octombrie 2019 se vor sărbători 150 de ani 

de la înființarea Școlii Românești. 

 

    Domnul consilier local, Dorin Sorin David, menționează că a anticipat acest răspuns 

și, în continuare, adresează domnilor consilieri locali rugămintea de a-i ajuta  financiar pe 

elevi, înmânându-le fiecăruia dintre aceştia  câte o carte de vizită fără numărul de telefon 

pe care urmează să le adune la final. 

     Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că, în urma întâlnirilor pe care le-

a avut cu cetățenii,  ținând cont de prevederile  art. 225 alin 1 din Codul administrativ, are 

de ridicat 3 probleme: 

 1. - întreabă care este opinia Primăriei cu privire la situația creată de către cetățeanul 

Dănescu la Valea Brad prin interzicerea accesului direct la proprietățile  a 10 familii și 

indirect la aproape toată Valea Bradului ….. 

 2. - drumul către biserică, respectiv strada Cloșca – pe această stradă este un singur 

trotuar, iar cetățenii sunt nevoiți să se deplaseze pe stradă unde sunt foarte multe denivelări 

iar capacele de la canale sunt adevărate capcane, se pot întâmpla multe accidente. Roagă a 

se avea în vedere cu priotitate repararea sau asfaltarea acestui trotuar. 



 3. – pe drumul neasfaltat din satul Mesteacăn, în zona mai puțin locuită,  s-au pus niște 

pietre mari care afectează pneurile, cauciucurile autoturisemlor care circulă pe acolo. Eeste 

foarte greu de circulat! Menționează că știe că este prevăzută asfaltarea acolo dar urgent ar 

fi să se bage pe acel drum niște compactoare. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde punctual la problemele ridicate de 

către domnul consilier local, Vasile Bârea: 

 1. Referitor la situația creată la Valea Bradului, menționează că cetățeanul respectiv, în 

urma unei erori judiciare a reușit să se întăbuleze cu acel drum. Opinia Primăriei 

Municipiului Brad este aceea de a păstra acest drum ca drum public. 

 2. În ceea ce privește strada înspre Biserică precizează că aceasta va fi pavată. 

 3. Pe drumul de la Mesteacăn se va reveni cu cilindru și se va tasa piatra respectivă. 

 În continuare, menționează că pentru a afalta o stradă cu pământ sau pietruită trebuie 

făcut proiect. Menționează că urmează a se asfalta strada Prunului, legătura între strada 

Lunca cu Călămăreștiul și strada Călămărești până unde este făcută canalizarea, menționând 

că propunerea dumnealui este aceea de a se asfalta doar străzile pe care este finalizată 

canalizarea. Mai amintește că există la S.C. Apaprod S.A. un proiect de extindere a rețelei de 

apă și canalizare. 

 

 Domnul consilier local, Petru Voicu Huieț, menționează că nu ar fi trebuit să se 

autorizeze construirea acelei porți pe drumul de la Valea Bradului și întreabă dacă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 6/2019 nu a fost suficientă pentru a nu elibera acea autorizație de 

construire.  

 Mai solicită reparația sau înlocuirea unei stații de autobuz din  capătul satului Valea 

Bradului. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că acea autorizație de construire a fost 

legal eliberată, că este dureros că tot mai mulți cetățeni încearcă să acapareze domeniul 

public iar în ceea ce privește problema stației de autobuz, menționează că aceasta se va 

rezolva  în cel mai scurt timp. 

 

 Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Podaru Vasile, declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 27.09.2019.  

 

 

Brad, 27.09.2019 

 

SECRETAR GENERAL, 

  CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 

 
 


