
 

1 

 

 

         R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES -VERBAL 

încheiat azi, 27 noiembrie 2017,  cu ocazia şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data 

de 27 noiembrie 2017 s-a făcut în data de 23 noiembrie 2017 prin Dispoziţia nr. 

871/23.11.2017 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 

alin. 1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la 

sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din 

municipiul Brad, precum şi în Periodicul de informare  al Consiliului Municipal Brad.  

Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 23 noiembrie 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 doamna Carmen - Irina 

Bora – Secretarul Municipiului Brad. 

 În calitate de invitaţi au participat: domnul inginer Adrian Grosu – Director al S.C. 

Termica Brad S.A., domnul Emil Boghean – consilier juridic la S.C. TERMICA BRAD 

S.A. şi domnul Nicolae Grigoraş - coregraf . 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă precum şi  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doamna Secretar, Carmen - Irina 

Bora, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia,  invitându-i  

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

Doamna Secretar,  Carmen - Irina Bora, supune  aprobării procesul verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliul Local Brad din 26 octombrie 2017,  care a fost aprobat cu 17 voturi 

"pentru”. 

Supune de asemenea, la vot  procesul verbal al şedinţei de îndată din 03 noiembrie 

2017 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru” și  procesul verbal al şedinţei de îndată din 

09 noiembrie 2017  care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”. 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare şi anume:  
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„(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”. 

  

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

preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în 

Municipiul Brad  pentru anul  2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  burselor şcolare, a cuantumului unei burse 

şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din Municipiul Brad în  semestrul I  al anului şcolar 2017-2018  - 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la licitaţia publică organizată 

pentru vânzarea imobilului  situat în Municipiul Brad, str. Dacilor, FN, Județul Hunedoara, 

înscris în CF: 60599 (CF vechi 95/1N) Brad, nr. cadastral 2619/4 - iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

  5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al 

Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  6. Proiect de hotărâre privind pentru îndreptare eroare materială a  unei poziții din 

inventarul domeniului privat al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat, 

situată în Brad, Fdt. 9 Mai, bloc 3, scara I, etaj 1, ap. 5, județul Hunedoara – inițiat de 

Primarul Municipiului Brad.  

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Ansamblului Folcloric „Doina 

Crișului” Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului  de acțiuni sau  lucrări de interes 

local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii  

nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018  pe raza Municipiului 

Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 

privind  stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor 

beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net  pe 

membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

potrivit  Legii nr. 416/2001, cu modificările şi  completările ulterioare  - iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

             11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan 
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Urbanistic Zonal pentru „ casă de vacanță, căsuțe camping, anexă, fosă septică, 

împrejmuire” în municipiul Brad, str. Izvoarelor, nr. 23,  județul Hunedoara  - iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 79, 

din Blocul 105 G  de pe strada Adrian Păunescu, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara,  

doamnei Teodorescu Elena – fostă  chiriaşă - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

   13. Analizarea și discutarea unor cereri și adrese. 

   -     Adresa nr. 2984/31.10.2017 a Colegiului Național „Avram Iancu” Brad; 

   -     Adresa nr. 768/22.11.2017 a SC INTERLOG COM SRL Brad. 

              14. Informarea  nr.  30.512/22.11.2017 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor 

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

              15. Diverse. 

 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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.  Adresa nr. 4249/23.11.2017 a Școlii Gimnaziale „Mircea 

Sântimbreanu” Brad . 

       Suplimentar  2.  Adresa nr. 30.550/23.11.2017 a domnului Matei Raul Florin. 

       Suplimentar  3. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acțiuni care se vor 

desfășura în luna decembrie 2017- inițiat de Primarul municipiului Brad. 

       Suplimentar 4.  Adresa nr. 30.857/27.11.2017 a Comisiei de selecție din cadrul 

Primăriei Municipiului Brad și a Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul 

S.C. Termica Brad S.A.. 
    

 Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul 

preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune aprobării suplimentarea propusă care se 

aprobă cu 17 voturi "pentru”. 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune aprobării Ordinea de zi în 

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

 

După aprobarea ordinii de zi în ansamblul său, consilierii locali au luat o pauză şi au 

studiat în comisii proiectul de hotărâre suplimentar. 

 

 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 2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

      Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş,  dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
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expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere faptul că la buget 

s-au încasat venituri în plus față de cele prognozate în sumă de 40,80 mii lei, se propune 

majorarea bugetului local al municipiului Brad pe anul 2017 atât la venituri, cât si la 

cheltuieli cu  această sumă după cum urmează: 

           La venituri  se  modifică următoarele capitole bugetare: 

-    07.02 – „Impozite și taxe pe proprietate”……………..16,20 mii lei; 

- 16.02 – ” Taxe pe utilizarea bunurilor„………………...16,10 mii lei; 

- 33.02 – ”Venituri din prestări - servicii „……………...…8,50 mii lei. 

            La cheltuieli se modifică la urmatoarele capitole bugetare: 

         –   54.02   - „Alte servicii publice generale”……………………5,00 mii lei; 

-   67.02   - ”Cultură, recreere și religie”……………………….5,00 mii lei; 

-   68.02   - „Asigurări și asistență socială”…………………….5,00 mii lei; 

-   70.02   - ”Locuințe servicii și dezvoltare publică”..…………..5,00  mii lei; 

-   84.02   - ”Transporturi”……………………………………..10,80 mii lei. 

           Datorită necesarului de fonduri la unele capitole bugetare și posibilitatea diminuarii 

la altele se impune a se efectua virari de credite de la un capitol bugetar la altul după cum 

urmează:   

            -  51.02 -   „Autorități publice și acțiuni externe ”       (-)  110,00  mii lei; 

            -  67.02 -  ”Cultură, recreere și religie”                        (+)   10,00  mii lei; 

            -  70.02 -  ”Locuințe servicii și dezvoltare publică       (+)     80,00 mii lei; 

       -  84.02 – „Transporturi”                                               (+)    20,00  mii lei. 

          De asemenea, se majorează veniturile de la capitolul bugetar 33.10 „Venituri din 

prestări de servicii” cu suma de 15,00 mii lei, iar cheltuielile de la capitolul bugetar 70.10 

”Locuințe servicii și dezvoltare publică” cu aceeși sumă.    

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

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  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,  Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Hunedoara  nr. 24487/24.11.2017,  înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 
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30764/24.11.2017, s-au comunicat sumele defalcate din TVA pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Brad cap. bug. (11.02.02) și repartizate 

în trimestrul IV 2017 prin Decizia Șefului AJFP Hunedoara  nr. 8/24.11.2017. Astfel, 

menționează că s-a alocat Municipiului Brad suma de 640 mii lei  și propune următorul 

amendament: 

„cap.   11.02   – „Sume defalcate din TVA” ………………………...640 mii lei; 

  cap. 65.02 – „Învățământ”………………………………………640 mii lei la 

cheltuieli de personal din care 200 mii lei pentru salarii, sporuri, indemnizații și alte 

drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestor  

drepturi și suma de 440 mii lei pentru hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în 

învățământul preuniversitar de stat”. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot amendamentul propus  

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

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 2 lit. a din 

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

completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcţie,  

respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre în 

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

142/2017 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017.  

 

 Punctul  nr. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale  în Municipiul Brad  pentru anul  2018. 

   Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, 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 având în vedere prevederile Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, se impune stabilirea nivelurilor  impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2018.   

Potrivit art. 495 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale 

adoptă hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 

referitoare la: 

  - stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în 

sumă fixă  în limitele prevăzute de Codul fiscal; 

- stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se determină 

pe bază de cotă procentuală, iar prin Codul fiscal sunt prevăzute limite minime şi maxime, 

- instituirea taxelor locale prevăzute in Codul fiscal; 

- stabilirea nivelului bonificaţiei conform prevederilor Codului fiscal. 

Conform art. 489 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  autoritatea 

deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate 



 

6 

 

stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale în funcţie de următoarele criterii: 

economice,  sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia 

taxelor prevăzute la art. 494 alin.10 lit. b şi c din acelaşi act normativ.  

          Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de necesarul de venituri al bugetului local, 

faptul că beneficiem de reducerea cu 50% a impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele 

fizice, potrivit O.G. nr. 27/1996, precum şi situaţia economică a României, propun pentru 

anul 2018 o cotă adiţională de 10 % a impozitelor şi taxelor locale la persoanele fizice, 

respectiv de 20 % la persoanele juridice. 

           Astfel, pentru anul 2018  propun următoarele  niveluri ale taxelor şi impozitelor 

locale: 

      a) -  pentru calculul impozitului pe clădiri persoane juridice: 

            - cota de  impozit de 1  % aplicată asupra valorii de inventar a clădirilor 

nerezidenţiale; 

                       - cota de impozit de 0,08 % aplicată asupra valorii de inventar a clădirilor 

rezidenţiale; 

                         - cota  de impozit  de 5 % pentru cazul în care  valoarea impozabilă a 

clădirii nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. 

b)  -  pentru calculul impozitului pe clădiri persoane fizice: 

              -  cota de impozit de 0,08 % aplicată asupra valorii impozabile determinată 

conform Codului fiscal la clădirile rezidenţiale;   

              -  cota de impozit de 0,6 % aplicată asupra valorii impozabile determinată 

conform Codului fiscal la clădirile nerezidenţiale care poate fi: 

              - valoare rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat 

în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

              - valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

              -  valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

               - în cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi calculată conform 

prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2 % asupra valorii 

impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Codul Fiscal; 

               - pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate 

pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 

unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a clădirii. 

             c)   – Impozitul/Taxa pe terenul înregistrat la categoria de folosinţă terenuri cu 

construcţii se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului exprimată în hectare cu suma 

corespunzătoare prevăzută în tabelul din Anexa nr. 1,  în funcţie de zona din cadrul 

localităţii; 

d)  – Impozitul pe terenurile amplasate în intravilanul localităţii – orice altă 

categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii se determină prin înmulţirea 

suprafeţei exprimată în hectare cu nivelul impozitului stabilit potrivit art. 465 alin. 4 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  ţinând cont de zona în care este amplasat 

terenul şi de categoria de folosinţă înmulţită cu coeficientul de corecţie al rangului 

localităţii, excepţie fac terenurile proprietatea persoanelor juridice aflate în intravilan 

pentru care impozitul se calculează conform punctului c; 
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e.) – Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţii se determină 

prin înmulţirea suprafeţei de teren exprimată în hectare cu suma corespunzătoare 

prevăzută potrivit art. 465 alin. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ţinând cont  

de categoria de folosinţă şi zona în cadrul  localităţii conform Anexei nr. 1; 

f.)   - Impozitul pe  mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul şi 

capacitatea cilindrică a acestora prin înmulţirea fiecărui 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

cu suma corespunzătoare prevăzută  de art. 470 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal conform Anexei nr. 2 

   g.)  - pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, propun 

majorarea impozitului  cu 200 %, începând cu al treilea an, potrivit criteriilor ce urmează 

a fi stabilite prin hotărâre de consiliu local; 

 h.)   - pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan propun 

majorarea impozitului cu 200 % cu următoarele criterii de încadrare stabilite prin hotărâre 

de consiliu local; 

   i.)   - cota privind taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate  

prevăzută de art. 477 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se calculează 

prin aplicarea cotei de 3 % la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia 

TVA;  

                        j) - Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor sunt cele 

prevăzute în Anexa nr. 3. 

   k.)   - taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este prevăzută în 

Anexa nr. 4; 

      l.) – impozitul pe spectacole se calculează  prin aplicarea unei cote de 

impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor conform 

prevederilor art. 481 alin. 2  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal astfel: 

    - 2 % în cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert 

filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un 

spectacol de circ sau orice competiţie sportiva interna sau internaţională; 

- 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice.  

Propun scutirea de la plata impozitului pentru următoarele clădiri şi terenuri: 

                         - clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de 

arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale; 

                         -  clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru 

activităţile fără scop lucrativ; 

                         -   clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioada de până la 5 

ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 

    -   clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 3 alin.1 lit. b şi art. 4 alin.1 din Legea nr. 341/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

                         -  clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de 

intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea 

măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de 

performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este 

prevăzut în O.U.G. nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
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locuinţe, aprobată prin Legea nr.158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

                        -  terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru 

activităţile fără scop lucrativ; 

                        -  terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru 

activităţile fără scop lucrativ; 

                        -  terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 

ani; 

                        -  suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi 

protejate; 

                        - terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în 

zonele protejate. 

          Propun reducerea cu 50%  de la plata impozitului pentru următoarele clădiri şi 

terenuri: 

                        -  clădirile rezidenţiale ale persoanelor  care domiciliază şi locuiesc efectiv 

în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei '' Delta Dunării'', în 

conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi 

persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării'', republicată, cu modificările şi completările  

ulterioare; 

                     -  terenurile rezidenţiale ale persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv 

în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei '' Delta Dunării'', în 

conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

           -   mijloacele de transport hibride. 

Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de transport 

atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice se plătesc anual în 2 rate 

egale până la data de 31 martie 2018 şi respectiv până la data de 30 septembrie 2018 

inclusiv. 

Taxa pe clădiri şi taxa pe terenuri se plăteşte lunar până la data de 25 a lunii 

următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite 

dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a 

impozitului pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice şi juridice pentru anul 

2018 până la data de 31.03.2018, propun acordarea unei bonificaţii de 10 % din impozit. 

Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2017 mai mici de 30 lei se 

anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori ( 

art.266 alin.6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală).          

Toate taxele propuse sunt prevăzute în Anexele nr. 1 – 9. 

 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 
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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,  Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

  Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad.   

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

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 2 lit. c din 

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

completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcţie,  

respectiv 9 consilieri locali. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş,  supune la vot proiectul de hotărâre în 

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

143/2017 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale  în Municipiul Brad  

pentru anul  2018. 
 

         Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a 

cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în  semestrul I  al 

anului şcolar 2017-2018  –  iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 elevii de la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de 

merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social. 

Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local. 

Criteriile pentru acordarea burselor şcolare au fost stabilite în Consiliile de 

administraţie ale Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii Gimnaziale ,,Mircea 

Sântimbreanu” Brad şi ale Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad şi au fost 

comunicate prin adresele nr. 2980/30.10.2017; nr.3977/30.10.2017  şi nr. 3980/30.10.2017. 

 Întrucât bursele şcolare, numărul acestora precum şi cuantumul fiecărei burse în 

parte se aprobă semestrial prin hotărâre de consiliu,  propune  aprobarea unui număr de 

273 burse şcolare (166 burse de merit şi 107 burse sociale) ce se vor acorda elevilor din 

unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 

2017-2018. 
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 Cuantumul burselor şcolare propuse spre aprobare este acelaşi cu cel aprobat în anul 

2014 şi se prezintă după cum urmează: 

- bursă de performanţă  - 80 lei/lună; 

- bursă de merit             - 70 lei/lună; 

- bursă de studiu            - 60 lei/lună; 

- bursă de ajutor social  - 60 lei/lună. 

Precizează că la stabilirea acestui cuantum s-a avut în vedere încadrarea în suma 

prevăzută în bugetul local al Municipiului Brad  pentru anul 2017  la capitolul bugetar 

65.02 „Învăţământ”, titlul 59-Alte cheltuieli, alin. „Burse”. 

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, 

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

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

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și 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.       

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad.  

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

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 2 lit. a din 

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

completările ulterioare,  necesită votul majorității consilierilor locali în funcţie,  

respectiv 9  consilieri locali. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2017 privind 

aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor 

şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul 

Brad în  semestrul I  al anului şcolar 2017-2018  –  iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad . 

 

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la licitaţia 

publică organizată pentru vânzarea imobilului situat în Municipiul Brad, str. Dacilor, 

FN, Județul Hunedoara, înscris în CF: 60599 (CF vechi 95/1N) Brad, nr. cadastral 

2619/4   – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, 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 ședința ordinară a Consiliului Local 
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al Municipiului Brad din data de 26 octombrie 2017  s-a obținut acordul de principiu 

pentru efectuarea demersurilor în vederea achiziționării unei suprafețe de teren în Cartierul 

Micro 1 din Municipiul Brad. 

 Acest teren, identificat în CF: 60599 (CF vechi 95/1N) Brad, nr. cadastral 2619/4, 

compus din  teren arabil intravilan în suprafață de 2.397 mp. a fost  proprietatea numiților 

Oană Gheorghe Ionel și Oană Mariana Elena, Oană Dorin și Oană Viorica Liliana, în 

prezent aflându-se în evidența S.C.P. BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI 

ASOCIAȚI HERLEA ROMULUS – NICOLAE și PRODEA IOAN –ADRIAN. 

 Necesitatea achiziționării acestui teren este impusă de realizarea obiectivului de 

investiții „Extinderea și modernizarea străzii General Vasile Milea în Cartierul Micro 1” 

care va cuprinde: carosabil cu două benzi, trotuare, canalizare, zonă verde amenajată  

(spațiu de joacă pentru copii, loc de recreere amenajat cu bănci) și iluminat public. 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 29414/10.11.2017, 

S.C.P. Biroul Executorilor Judecătorești Asociați Herlea Romulus – Nicolae și Prodea Ioan 

–Adrian  ne comunică prin  Publicația de vânzare nr. 14/03.11.2017 data organizării 

licitației publice ca fiind 19.12.2017, ora 10.00, prețul de pornire a licitației 18.000 de 

euro, plătibil în lei la cursul BNR în ziua plății, necesitatea depunerii unei cauțiuni de 10% 

din prețul de pornire al licitației precum și a transmiterii unei oferte de cumpărare a 

imobilului. 

În scopul realizării celor de mai sus a propus aprobarea participării Municipiului 

Brad la această licitaţie publică, depunerea cauțiunii, împuternicirea doamnelor Lăzărescu 

Cristina - Șef Birou pentru Administrarea Domeniului Public și Privat, Șortan Rozalia 

Gabriela – inspector Compartiment Taxe și Impozite Locale – impunere, constatare, 

control  și  Zaharie Nicoleta Liliana – consilier juridic - Compartimentul Juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad să participe în numele 

Municipiului Brad la licitaţia publică, precum și al Primarului Municipiului Brad  pentru a 

semna Contractul de vânzare-cumpărare, după adjudecare. 

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, 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, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

        Domnul consilier local, Dorin Sorin David, face precizează că dumnealui s-a deplasat 

în zona respectivă, a identificat terenul şi apreciază că acest teren „nici nu ne descurcă nici 

nu ne încurcă”. Apreciază că acest teren costă o sumă frumuşică şi din punctul dumnealui 

de vedere nu este oportună această investiţie. Consideră că ar fi mai bine să se folosească 

acești bani pentru drumuri. 

        Domnul consilier local, Petru Voicu Huieţ, întreabă până la ce valoare se poate licita? 

        Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că orice achiziție de teren nu poate să facă 
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altceva decât să aducă un plus municipiului nostru. Menționează că acolo este un loc 

întreținut total necorespunzător, strada General Vasile Milea fiind o stradă plină de pământ, 

de bălți și de deșeuri aruncate spontan. Apreciază că este mai mult decât necesar să se 

amenajeze acolo parcări, locuri de joacă pentru copii;  va fi un lucru extraordinar dacă se 

va reuşi reabilitarea zonei respective, aceasta fiind o zonă de tranzit către Orașul Nou și 

strada Moților.  

           Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că jumătate din locuitorii din zona 

respectivă circulă pe scurtătură, pe podeţul care trece peste pârâul Luncoi și îi asigură pe 

domnii consilieri locali că reabilitarea zonei respective va fi prinsă în Lista de investiţii pe 

anul 2018. 

 Cu privire la valoarea până la care se va licita, domnul Primar, Florin Cazacu, 

precizează că aceasta va fi maxim cea stabilită de evaluatorul autorizat ANEVAR, 

respectiv de 7,5 euro /mp.. 

 Dumnealui apreciază că  este oportună achiziţionarea  acelui teren. 

 Domnul președinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad.  

 Doamna Secretar, Carmen Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 2 lit. a din 

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

completările ulterioare,  necesită votul majorității consilierilor locali în funcţie,  

respectiv 9  consilieri locali. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu 16 voturi "pentru” şi un vot „împotrivă”( Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 145/2017 privind aprobarea participării la licitaţia publică 

organizată pentru vânzarea imobilului situat în Municipiul Brad, str. Dacilor, FN, 

Județul Hunedoara, înscris în CF: 60599 (CF vechi 95/1N) Brad, nr. cadastral 2619/4   

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre  privind completarea inventarului domeniului 

public al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor  art. 3 alin. 4 din 

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare, „ Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din 

bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, 

declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri 

de uz sau de interes public naţional ori judeţean”. 

 În anul 2004 s-a  concesionat prin licitație publică un șir de 32 parcele de teren în 

scopul construirii de garaje. Amplasamentul șirului de garaje este situat pe strada Libertății 

între șirul de blocuri C1-C6 și digul pârâului Luncoi. 

 La momentul organizării licitației publice, terenul a fost parcelat ca un lot mare fără 
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a fi identificată fiecare parcelă în parte. Ulterior, notarea contractelor de concesiune și a 

construcțiilor realizate, pe baza autorizației de construire și a proceselor verbale de 

recepție, s-a făcut în foaia funciară mare, în Partea III, la SARCINI. 

 În urma modificării legislației privind cadastrul, în prezent, pentru fiecare parcelă de 

teren este obligatoriu a se deschide foaie cadastrală nouă și întocmită documentație tehnică 

de notare a construcției realizată în foaia respectivă. 

 Precizăm că, documentația tehnică de parcelare a fost întocmită pe cheltuiala 

concesionarului, tot pe cheltuiala acestuia urmând să se facă și notarea construcțiilor și a 

contractelor de concesiune. 

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, 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,  Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan întreabă dacă, după ce se va face 

parcelarea se pot cumpăra acele garaje. 

Doamna Lăzărescu Cristina - Şef  Birou Administrarea Domeniului Public și Privat 

răspunde că nu se vor putea cumpăra acele garaje după parcelare. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 3 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în 

funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2017 privind 

completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad. 

 

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre pentru îndreptare eroare materială a  unei 

poziții din inventarul domeniului privat al Municipiului Brad. 

  Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, 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. 4 din 

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare, „Domeniul privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale este 
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alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. 

Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ teritoriale au dreptul de 

proprietate privată”. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2004 s-a aprobat Inventarul domeniului privat 

al Municipiului Brad,  iar la poziția numărul 132 din Anexă a fost inventariat terenul 

concesionat de către domnul Lazea Emilian în scopul construirii unei case de locuit. 

 În baza unui contract de donație imobil, titulare ale construcției au devenit 

domnișoarele Dărău Flavia – Loredana și  Dărău Paula Diana  care, la rândul lor au 

solicitat și preluarea concesiunii. 

 La data încheierii contractului de concesiune nr. 7/1993 nu a fost menționat în 

cuprinsul acestuia nici numărul cărții funciare și nici numărul topografic și în mod eronat, 

în anul 2004 a fost făcută identificarea și notarea în Inventarul domeniului privat al 

Municipiului Brad la poziția nr. 132 a suprafeței de 300 mp. când în realitate această 

suprafață era de 259 mp. 

 Urmare celor prezentate propune îndreptarea erorii materiale astfel încât poziția 

numărul 132 din Inventarul domeniului privat al Municipiului Brad va avea următorul 

conținut „extras CF nr. 66923 Brad (provenită din CF vechi 4613/f) nr.top. 

59650/b/1/2/16/2/1, teren cu suprafața de 259 mp.”. 

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, 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,  Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad.  

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

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 3 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în 

funcţie,   respectiv  11 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş,  supune la vot proiectul de hotărâre  

şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 147/2017 pentru 

îndreptare eroare materială a  unei poziții din inventarul domeniului privat al 

Municipiului Brad. 

 

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ 

de stat, situată în municipiul Brad, Fdt. 9 Mai, bloc 3, scara I, etaj 1, ap. 5, județul 
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Hunedoara. 

  Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

  Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că locuința din fondul locativ de stat, 

situată în Brad, Fdt. 9 Mai, bloc 3, scara 1, etaj 1, apartamentul 5, județul Hunedoara a fost 

deținută cu chirie de către doamna Groza Mărioara în baza Contractului de închiriere nr. 

11.292/06.09.2011. 

 Aceasta este compusă din două camere nedecomandate, bucătărie, baie și hol, cu o 

suprafață locativă de 42, 86 mp. și  este amplasată într-un bloc cu încălzire individuală cu 

combustibili solizi. 

 Întrucât doamna Groza Mărioara acumulase restanțe mari la plata chiriei, precum și 

a utilităților, contractul de închiriere nu a mai fost prelungit, fapt pentru care acesta a 

încetat la data de 30.06.2016. Precizez că apa curentă și energia electrică au fost sistate de 

foarte mulți ani pentru neplată.  

 În scopul recuperării datoriilor acumulate, instituția noastră a formulat acțiune în 

instanță. Motivat de faptul că pârâta, doamna Groza Mărioara, a decedat pe parcursul 

procesului (01.03.2017),  prin Sentința civilă nr. 248/2017 instanța de judecată a dispus 

recuperarea sumelor datorate și evacuarea pârâților, respectiv a fiului acesteia, domnul 

Groza Petru Ioachim.  

 Domnul Groza Petru Ioachim deși a fost notificat, nu s-a prezentat la Primăria 

Municipiului Brad pentru a-și însuși datoriile sau pentru a preda locuința, astfel că s-a 

procedat la sigilarea acesteia.  

 Față de cele de mai sus și având în vedere  faptul că în evidența Biroului pentru 

Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad există o serie de solicitări pentru acordarea de locuințe din fondul 

locativ de stat, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea 

locuinței din fondul locativ de stat, situată în Brad, Fdt. 9 Mai, bloc 3, scara 1, etaj 1, ap. 5, 

județul Hunedoara, lăsând la latitudinea comisiei sociale desemnarea noului chiriaș. 

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, 

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, Ioan Hărăguş, dă cuvântul doamnei consilier local, 

Ancuţa Florentina Miheţ, preşedintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 5 dosare ale 

persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a 
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îndreptat atenţia. 

  Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că în cadrul 

Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de 

agrement au fost analizate 5 dosare şi anume: 

- Rovinar Ioan Marian – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului 

Brad sub nr. 28275/30.10.2017; 

- are 31 de ani, are o Întreprindere Individuală,  este divorțat, are în întreținere 2 copii 

minori: Rovinar Paul Gabriel  - 7 ani și Rovinar Alexia Maria -5 ani. Locuiesc cu chirie 

într-un apartament cu 2 camere nedecomandate, bucătărie și baie. Se gospodărește 

împreună cu mama lui și cei doi copii minori. Veniturile familiei sunt următoarele: venituri 

din contractele încheiate prin Î.I., pensia de urmaș a mamei de 520 lei, alocațiile celor 2 

copii și pensia alimentară din partea mamei câte 115 lei pentru fiecare copil. 

- Buga Maria – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad                 

sub nr. 23484/19.08.2017; 

- are 33 de ani, are 1 copil minor, trăiește în uniune consensuală cu Lăcătuș Valer –Sorin; 

locuiește tolerată în spațiu în locuința proprietatea părinților împreună cu aceștia (sunt grav 

bolnavi prezentând în acest sens acte doveditoare), fiul și o nepoată; solicită atribuirea unei 

locuinţă întrucât nu are unde locui. 

- Vlad Cristina Maria – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad 

sub nr. 13942/03.05.2017; 

- are 34 ani, trăiește în uniune consensuală cu Martocean Gheorghe, locuiește într-o 

cameră  de 11 mp., cu  concubinul  și cu fiul lor în Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, 

strada Adrian Păunescu, ambii sunt angajați la SC ADIGE  MANUFACTURING SRL. 

- Todea Ioan Lucian – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad 

sub nr. 13586/28.04.2017; 

- în prezent este tolerat  în spaţiu  în locuința proprietatea mamei sale în suprafață de 43,10 

mp.; se gospodărește împreună cu aceasta, este angajat al Primăriei Municipiului Brad – în 

cadrul Poliției Locale. 

 - Bulz Vasile – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

14528/10.05.2017; 

- este tolerat în spațiu de către doamna Șerban Viorica, este pensionar și are un venit de 

677 lei /lună. 

 Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, 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 două persoane: Rovinar Ioan Marian şi Buga Maria, iar consilierii locali să-şi 

exprime opţiunea pentru una dintre ele. 

Nemaifiind alte propuneri, doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu 

prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan 
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Hărăguş, 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, Ioan Hărăguş, a prezentat procesul verbal întocmit cu 

privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul Rovinar Ioan 

Marian  a obţinut un număr de 14 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă” iar doamna 

Buga Maria a obţinut un număr de 3 voturi „pentru” și 14 voturi „împotrivă”,  astfel că 

locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul  Brad, Fdt. 9 Mai, bloc 3, scara 1, 

etaj 1, apartamentul 5, județul Hunedoara  va fi repartizată domnului Rovinar Ioan 

Marian.” 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad.  

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

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 3 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în 

funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş,  supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 148/2017 privind 

repartizarea locuinței din fondul locativ de stat, situată în municipiul Brad, Fdt. 9 Mai, 

bloc 3, scara I, etaj 1, ap. 5, județul Hunedoara. 

 

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Ansamblului 

Folcloric „Doina Crișului” Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, 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 scopul promovării valorilor culturii 

tradiționale locale, a portului și dansului popular, precum și pentru creșterea prestigiului 

comunității locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus înființarea 

Ansamblului  Folcloric „Doina Crișului”  Brad. 

 Ansamblul Folcloric „Doina Crișului” Brad este o instituție publică  de cultură, de 

interes local, fără personalitate juridică și funcționează pe lângă Casa de Cultură Brad sub 

autoritatea  Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 Obiectul de activitate al Ansamblului Folcloric „Doina Crișului”  Brad este 

promovarea culturii tradiționale și a creației populare contemporane locale printr-o riguroasă 

activitate artistică ce se va realiza prin desfășurarea de spectacole și desfășurarea activităților 

lucrative în domeniul creației populare. 

 Conform prevederilor art. 6 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului României nr. l18/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale cu modificările şi completările ulterioare,  autorităţile administraţiei 

publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale, aprobă regulamentele de 

organizare şi funcţionare proprii, iar orice modificare a modului de organizare şi funcţionare 



 

18 

 

a acestora se aprobă prin hotărâre a consiliului local.  

 Potrivit  prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizarea şi desfăşurarea în bune 

condiţii a  activităţilor cultural - artistice şi de educaţie, precum şi pentru participarea 

ansamblului la manifestări cultural - artistice, autorităţile administraţiei publice locale în 

subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale aprobă regulamentele de organizare 

şi funcţionare ale acestora. 

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,  Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, precizează că în urma înfiinţării  

Ansamblului  Folcloric „Doina Crișului”  Brad nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește 

statutul colaboratorilor (coregraf,  corepetitor), aceștia nu vor fi angajați cu contract 

individual de muncă. 

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

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv  9 

consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi 

cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2017 privind 

aprobarea înființării Ansamblului Folcloric „Doina Crișului” Brad. 

 

Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului  de acțiuni sau  

lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim 

garantat conform Legii  nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 

2018  pe raza Municipiului Brad– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, 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.  



 

19 

 

Iese din sală domnul consilier local, Vasile Bârea. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 6 alin. 7 din 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare „Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa 

efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii 

muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul 

de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. 

În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa 

orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe 

parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”.  

Pentru sumele acordate cu titlu de ajutor social, persoanele majore apte de muncă 

(persoana singură sau persoanele din familia beneficiară) au obligația „de a presta lunar, 

la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși  

regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii”. 

Astfel a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea planului de 

acțiuni sau lucrări de interes local estimat a se efectua cu  personalul beneficiar de venit 

minim garantat pe raza Municipiului Brad în anul 2018. 

Acest plan cuprinde activitățile ce pot fi prestate, în funcție de sezon, cu beneficiarii 

de venit minim garantat, după caz: curățenie stradală, întreținerea spațiilor verzi, plantări 

de arbori și arbuști, salubrizarea piețelor, lucrări de decolmatare a șanțurilor pluviale 

deschise, lucrări de deszăpezire, salubrizarea cursurilor de ape din municipiul Brad și 

satele aparținătoare, precum și alte activități stabilite prin Planul de acțiuni sau lucrări de 

interes local, întocmit lunar. 

 Precizează că beneficiarilor de venit minim garantat, care vor presta lucrări de 

interes local, li se vor face instructaje privind normele de tehnică a securităţii muncii, 

conform cerinţelor legale, iar Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat va 

ţine evidenţa efectuării lucrărilor  în funcţie de care vor fi plătiţi lunar.   

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

proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

 Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei 

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

care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 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, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat. Totodată întreabă câţi beneficiari de ajutor social sunt 

care efectuează orele de muncă, câte ore efectuează o persoană şi  care este suma pe care o 

primeşte un beneficiar - minimul şi maximul. 

Doamna Cristina Lăzărescu - Şef Birou la Biroul pentru Administrarea Domeniului 

Public şi Privat răspunde domnului consilier local Ioan Hărăguş, că în luna în curs există 

în evidenţă 51 de persoane, o persoană efectuează 17 ore lunar şi îi revine suma de 142 lei 



 

20 

 

iar la familii mai numeroase, numărul de ore este de 66 lunar şi le revine suma de 600 lei. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad.  

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

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv  9 

consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru”, 1 consilier „lipsă vot” (Vasile Bârea) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 150/2017 privind aprobarea  Planului  de acțiuni sau  

lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim 

garantat conform Legii  nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 

2018  pe raza Municipiului Brad  . 

 

Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 149/2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor 

de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor 

al căror venit net  pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată, potrivit  Legii nr. 416/2001, cu modificările şi  completările 

ulterioare– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, 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 conformitate cu prevederile art. 28 

alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare ”Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor 

care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, 

precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local”. 

 Situaţiile deosebite au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Brad nr. 149/2014. 

   Dat fiind că printre solicitările înregistrate la Primăria Municipiului Brad pentru 

acordarea ajutoarelor de urgenţă pentru familiile şi persoanele singure care se află în 

situaţii deosebite se numără și  acordarea de ajutoare de urgență pentru achiziționarea de 

dispozitive medicale propun modificarea punctului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

149/2014 astfel încât va avea următorul conținut: 

„1. Pentru efectuarea de intervenții chirurgicale și achiziționarea de dispozitive 

medicale al  căror cost  nu este acoperit de către Casa de Asigurări de Sănătate pentru 

persoanele și familiile beneficiare de ajutor social, respectiv pentru persoanele și familiile 

unde venitul net pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe 

țară garantat în plată – se poate acorda un ajutor de urgență în cuantum de până la 1200 

lei.” 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 
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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, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru 

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

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și 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. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad.  

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

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 2 lit. a din 

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

completările ulterioare, necesită votul majorității consilierilor locali în funcţie,  

respectiv 9  consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2017 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 privind  stabilirea situaţiilor 

deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor 

social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net  pe membru de familie este 

mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit  Legii nr. 

416/2001, cu modificările şi  completările ulterioare– iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad . 

 

Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic Zonal pentru „casă de vacanță, căsuțe camping, anexă, fosă 

septică, împrejmuire” în municipiul Brad, str. Izvoarelor, nr. 23,  județul Hunedoara  – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, 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 H.C.L. nr. 

77/29.06.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanismului din 

Municipiul Brad, precum şi ale Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010 s-au făcut demersurile 

de informare şi consultare a publicului privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza 

Plan Urbanistic Zonal pentru „casă de vacanță, căsuțe camping, anexă, fosă septică, 

împrejmuire” în municipiul Brad, str. Izvoarelor, nr. 23,  județul Hunedoara. 

Ţinând cont de Avizul Tehnic nr.8/4/20775/04.08.2017 al Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local al Municipiului Brad, de 
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Raportul informării şi consultării publicului  nr. 25.681/02.10.2017,  precum şi de  Punctul 

de vedere nr.25.682/02.10.2017  al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor  solicitate. 

 Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al 

Municipiului Brad, urmând ca eliberarea autorizaţiei de construire să se facă în 

concordanţă cu prevederile acestora precum şi ale Legii nr.350/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

 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,  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,  Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad.  

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

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 2 lit. e din 

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

completările ulterioare,  necesită votul majorității consilierilor locali în funcţie,  

respectiv 9  consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi 

cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2017 privind  

aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „casă de 

vacanță, căsuțe camping, anexă, fosă septică, împrejmuire” în municipiul Brad, str. 

Izvoarelor, nr. 23,  județul Hunedoara. 

 

Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru 

locuinţa nr. 79, din Blocul 105 G  de pe strada Adrian Păunescu, din Municipiul Brad, 

Judeţul Hunedoara,  doamnei Teodorescu Elena – fostă  chiriaşă – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, 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. 28.901/06.11.2017 doamna Teodorescu Elena  a solicitat o nouă 

repartiţie pentru locuinţa nr. 79, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, din 
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Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara.  

Menţionează că, doamna Teodorescu Elena, în anul 2015 a devenit beneficiara 

Contractului de închiriere nr. 20750/2015, contract care a expirat la  data de 14.07.2017 și 

pe care nu l-a prelungit invocând motive personale. 

Din actele prezentate rezultă că fosta chiriaşă – doamna Teodorescu Elena nu  are 

datorii la această dată  faţă de Primăria Municipiului Brad, nu are datorii  la plata taxelor 

comune faţă de Asociaţia de Proprietari nr. 11 din care face parte și nici la plata energiei 

termice, motiv pentru care consideră oportună aprobarea unei noi repartiții conform celor 

solicitate, sens în care a inițiat prezentul proiect de hotărâre.   

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,  

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,  Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad.  

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

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 3 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în 

funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2017 privind 

aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 79, din Blocul 105 G  de pe strada 

Adrian Păunescu, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara,  doamnei Teodorescu 

Elena – fostă  chiriaşă . 

 

Suplimentar nr. 3. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se 

vor desfăşura în luna decembrie 2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, 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 viaţa unui municipiu anumite date 

din calendar au o deosebită încărcătură simbolică. Majoritatea municipiilor din România 
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organizează ample manifestări dedicate Crăciunului şi Revelionului. În cursul lunii 

decembrie 2017 şi în Municipiul Brad, la fel ca şi în ceilalţi ani, se vor desfăşura 

manifestări cultural – artistice şi religioase organizate cu ocazia sărbătoririi Crăciunului şi 

a Revelionului.  

Prin proiectul de hotărâre iniţiat a propus aprobarea Programului acestor acţiuni, 

alocarea sumei de 55.000 lei din bugetul Municipiului Brad pe anul 2017, precum şi 

desemnarea unor consilieri locali care se vor ocupa, împreună cu comisia numită prin 

Dispoziţia nr. 857/15.11.2017 a Primarului Municipiului Brad de buna desfăşurare a 

acţiunilor. Acţiunile sunt prevăzute în Programul principalelor manifestări cultural 

educative, artistice şi sportive din Municipiul Brad pe anul 2016 aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 4/2017. Suma va fi alocată de la Capitolul 67.02 „cultură, recreere, 

religie” precum şi din sumele provenite din sponsorizări. 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, Ioan Hărăguș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul Primar, Florin Cazacu  precizează că acest proiect de hotărâre a fost supus 

dezbaterii publice care a avut loc astăzi, 27.11.2017 la ora 11.00, motiv pentru care a fost 

introdus  pe Suplimentarul ordinii de zi care a fost aprobată anterior. În continuare îi invită 

pe domnii consilieri locali să participe la evenimentul care va avea loc la 1 Decembrie 

2017 și totodată, prezintă Programul evenimentelor care se vor desfășura în luna 

decembrie 2017 și anume: 

”1 Decembrie 2017, ora 11,00 – se vor organiza, în colaborare cu armata și alte 

instituții publice, câteva acțiuni (intonare imn național, primire onor de către 

oficialități prezente, serviciu religios, alocuțiuni, depunere de coroane și jerbe de 

flori, defilare, moment folcloric și agapă pentru participanți) în centrul 

Municipiului Brad, la Monumentul Eroilor; 

4 Decembrie 2017 – se va organiza, împreună cu Parohia Brad III și Fundația 

„Auraria”, la biserica din municipiul Brad, cartier Micro 1 - Peste Luncoi, un 

parastas închinat minerilor care și-au pierdut viața în accidentele de muncă în 

minele Barza și Țebea; 

Primirea colindătorilor de la grădiniţe, şcoli şi alte instituţii; 



 

25 

 

19 Decembrie 2017 – 24 Decembrie 2017-  prezenţa lui Moş Crăciun la staul; 

21 Decembrie 2017 - Regalul Vienez în colaborare cu Consiliul Județean 

Hunedoara (Centrul pentru Cultură); 

22 Decembrie 2017 – începând cu orele 18.00 - Sara Crăciunului Nost; 

31 Decembrie 2017 – începând cu orele 21,00 - Revelionul Brădenilor – 2018.” 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, solicită doamnelor şi domnilor 

consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea unui număr de cinci reprezentanţi ai 

Consiliului Local Brad care, împreună cu Comisia desemnată prin Dispoziţia nr. 

857/15.11.2017 a Primarului Municipiului Brad, să se ocupe de buna desfăşurare a 

acţiunilor ce vor avea loc în luna decembrie 2017.  

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan, propune ca  din comisia care se va 

ocupa de  desfăşurarea acţiunilor ce vor avea loc în luna decembrie 2017, să facă parte 

președinții celor cinci comisii de specialitate. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, întreabă dacă mai sunt alte propuneri. 

Nemaifiind alte propuneri, doamna Secretar, Carmen –Irina Bora 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, Ioan Hărăguș, anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul 

preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, 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, Ioan Hărăguș, a prezentat procesul verbal întocmit 

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

următorii consilieri locali: Vasile Podaru cu 15 voturi „pentru” şi 2 voturi  „împotrivă”, 

Dorel Leaha Ștefan cu 15 voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă”, Ancuța Miheț  cu 15 

voturi „pentru”, ” şi 2 voturi „împotrivă”, Adrian Petruș cu 15 voturi „pentru” şi 2 voturi  

„împotrivă” și  Mihai Mureş cu 15 voturi „pentru” şi 2 voturi  „împotrivă”,  consilieri 

locali care, împreună cu Comisia desemnată prin Dispoziţia nr. 857/15.11.2017  a 

Primarului Municipiului Brad, se vor ocupa de buna desfăşurare a acţiunilor ce vor avea 

loc în luna decembrie 2017.”  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din 

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

completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, 

respectiv 9 consilieri locali. Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguș, supune la vot 

proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

154/2017 privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 

2017. 
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       Punctul nr.  13. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese. 

  

   -   Adresa nr. 2984/31.10.2017 a Colegiului Național „Avram Iancu” Brad prin 

care se solicită aprobarea pentru transformarea unui post  prevăzut cu studii medii în post 

cu studii superioare în vederea promovării  în funcție  a doamnei Fărău Daniela –Marinela; 

 Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă şi dau avizul 

pentru transformarea postului  cu condiția  încadrării  în prevederile legale. 

 

   -   Adresa nr. 768/22.11.2017 a SC INTERLOG COM SRL Brad prin care se 

solicită aprobarea închirierii  spațiului situat  în imobilul de pe strada Cuza Vodă, în 

vederea desfășurării activității aferente unor proiecte cu finanțare europeană.  

În urma prezentării adresei și a discuțiilor purtate domnii consilieri sunt de acord cu 

inițierea unui proiect de hotărâre în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu 

situat în municipiul Brad în imobilul de pe strada Cuza Vodă. 

 

 Punctul nr. 14. Informarea  nr. 30.512/22.11.2017 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. 

 

 Suplimentar 1. Adresa nr. 4249/23.11.2017 a Școlii Gimnaziale „Mircea 

Sântimbreanu” Brad prin care se înaintează  o Notă Justificativă pentru construirea unei 

săli de sport, în curtea imobilului situat în municipiul Brad, strada Libertății, nr. 21 în care 

își desfășoară activitatea clasele V-VIII. Totodată se face cunoscut faptul că Școala 

Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad are obținută finanțarea unui teren 

multifuncțional, în cadrul Proiectului în derulare, POCU/20/4.2/101234. Mai mult,  având 

în vedere că Școala dispune de teren pentru a permite construirea unei săli de sport care ar 

deservi pe cei 503 elevi și unde ți-ar putea desfășura activitatea cei doi profesori titulari de 

educație fizică, s-a comandat, către topograf autorizat, întocmirea unei documentații 

topografice de măsurare, poziționare și parcelare a celor două obiective, respectiv teren de 

sport sintetic multifuncțional și sală de sport cu tribună cu 102 locuri.  

 Domnii consilieri locali au luat act despre această informare  și sunt în unanimitate 

de acord cu implementarea celor două proiecte. 

 

  Suplimentar  2.  Adresa nr. 30.550/23.11.2017 a domnului Matei Raul Florin 

prin care susține că au trecut aproape 3 luni de la ultimul răspuns cu privire la transmiterea 

live  și a înregistrării ședințelor publice a Consiliului Local Brad și arată că este dispus să 

pună la dispoziția Consiliului Local experiența personală pentru a găsi soluții în acest sens. 

Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă cu aprecierea că ședințele 

de consiliu local sunt înregistrate audio, ba mai mult, începând cu această ședință și video. 

 

Suplimentar   4.  Adresa nr. 30.857/27.11.2017 a Comisiei de selecție din cadrul 

Primăriei Municipiului Brad și a Comitetului de Nominalizare și Remunerare din 

cadrul S.C. Termica Brad S.A. prin care s-a comunicat Raportul Final pentru selecția 

candidaților pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al SC 

TERMICA BRAD S.A.  în vederea convocării Adunării Generale a Acționarilor societății 
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pentru propunerea de membri în consiliul de administrație ca urmare  a procedurii de 

selecție desfășurată ca urmare a Hotărârii AGA nr. 11/2017. 

 

  Punctul nr. 15. Diverse. 

  

 Domnul consilier local, Petru Huieț, își exprimă nemulțumirea față de starea 

drumului de pe Pârâul Lupesc din satul Valea Brad, drum care deservește 12 familii. 

Precizează că această situație  a fost prezentată de nenumărate ori domnului Primar de 

către domnul Mateș Virgil. Solicită a fi invitat să participe la găsirea de soluții pentru 

reabilitarea acelui drum, precizând că bani ar fi în bugetul local al Municipiului Brad chiar 

din vânzarea masei lemnoase din pădurea aparținând satului Valea Brad. 

  Mai precizează că există scurgeri de apă pe Pârâul Lupesc, fiind trei găuri în 

conductă. Menționează că l-a anunțat pe domnul Viceprimar, Vasile Podaru, dar nu s-a luat 

nici o măsură. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în ceea ce privește drumul despre care 

se face vorbire, în momentul de față nu există nici o soluție pe care s-o poată prezenta 

administrația publică locală. Amintește  faptul că există 2 firme răspunzătoare pentru 

această situație: una care este intrată în insolvență  și una care și-a declarat neputința. Mai 

mult, menționează că cetățeanul Mateș Virgil într-adevăr a fost de 2 ori la dumnealui în 

audiență, dar a cerut a se interveni la un drum care duce la proprietățile agricole înspre 

drumul spre Zdrapți. 

 Mai menționează că, dacă  domnul consilier local, Petru Huieț, își asumă faptul  că 

proprietarii de terenuri vor permite a se face lucrări pe proprietățile lor, săptămâna viitoare 

dumnealui, împreună cu o comisie a Primăriei, se va deplasa la fața locului pentru a 

costata situația existentă și pentru a face demersuri de reabilitare a drumului respectiv. 

 Domnul consilier local, Petru Huieț, precizează că  săptămâna viitoare va prezenta 

un tabel care să conțină acordul proprietarilor de terenuri pentru a se interveni la acel 

drum. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, mai amintește faptul că Valea lui Pătru este 

prevăzută în extinderea rețelei de apă și canal. 

 Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că dumnealui s-a deplasat de mai 

multe ori la fața locului pe Pârâul Lupesc, l-a contactat și pe domnul Mateș Voicu, ba mai 

mult a contactat și o persoană autorizată pentru a elabora un Deviz de lucrări. 

 

 Domnul Marius Benea – delegat sătesc în satul Mesteacăn , solicită a se interveni la 

drumurile din sat, menționând că acestea sunt foarte greu accesibile, insistând în special pe 

la drumul de pe Dealul Trifesc. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că urmează a se semna la sediul 

MDRAPFE  un contract de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Regională 

pentru reabilitarea DC 170 B, pe o lungime de 5,2 km, în valoare de 8 milioane de lei. 

 

 Domnul consilier local, Ioan Hărăguș, îi spune domnului Primar că nu ar strica dacă 

i-ar face cadou de Moș Nicolae  Directorului de la SC APAPROD S.A. Deva o pereche de 

ghete. Menționează că este inadmisibil ca Primăria Municipiului Brad  să nu  aibă în 

inventar o instalație de sudură, arătând că a trebuit să aștepte ½ zi pentru a beneficia de 
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una. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că S.C.  APAPROD S.A. Deva se află în 

subordinea Consiliului Județean Hunedoara,  iar dumnealui doar primește sugestii și pune 

în aplicare hotărârile de consiliu. 

 

Nemaifiind alte discuţii,  domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 27 

noiembrie 2017.  

 

 

 

Brad, 27.11.2017 

 

 

 

 

SECRETAR, 

  CARMEN – IRINA BORA 

 


