R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PR O C E S - VE R BAL
încheiat azi, 28 februarie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data de
28 februarie 2019 s-a făcut în data de 22 februarie 2019 prin Dispoziţia nr. 119/22.02.2019 a
Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale
art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din municipiul
Brad, precum şi în Periodicul de informare al Consiliului Municipal Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 22 februarie 2019, conform
tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi, la început 15 consilieri locali în funcţie, domnul consilier
local Petruș Adrian fiind demisionat și domnul consilier local Bogdan – Sorin Ștefea
anunțându-și întârzierea. Ulterior a fost validat și mandatul de consilier local al doamnei Chiș
Alexandra, devenind astfel 17 consilieri locali prezenți.
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 Secretar, CarmenIrina Bora.
În calitate de invitat a participat domnul – manager al Spitalului Municipal Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi prevederile
art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, constată
şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe toţi cei prezenţi
să se ridice pentru a audia Imnul Naţional al României.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 31 ianuarie 2019 care a fost
aprobat cu 15 voturi "pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea) și 1
consilier local demisionat (Adrian Petruș) și procesul verbal al ședinței de îndată din data
de 25 februarie decembrie 2019 care a fost aprobat cu 15 voturi "pentru”, 1 consilier local
„lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea) și 1 consilier local demisionat (Adrian Petruș).

Totodată, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepția
situațiilor prevăzute de art. 57 alin. 4^1 și art. 101 alin. 3^1.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt
nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea
poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, dă cuvântul domnului preşedinte
de şedinţă, Mihai Mureș, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata
prezentării materialelor și dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local şi vacantarea
unui loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local –iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
3. Depunerea jurământului.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad
nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad, cu
modificările ulterioare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad, pentru anul
școlar 2019 – 2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu comercial
situat în municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 6, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 57, etaj II, din Blocul 105 G,
situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara
- iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în
vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului

de dezinsecție, deratizare și dezinfecție a zonelor verzi aferente Municipiului Brad, la sediul
Primăriei Municipiului Brad precum și în incinta tuturor instituțiilor și serviciilor publice
locale din subordinea Consiliului Local Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția
de urgență în cazuri de violență domestică în municipiul Brad - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe și
obiecte de inventar de la Spitalul Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L. nr. 146/2018 privind actualizarea
componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
14. Analizarea și discutarea adresei nr. 3/20.02.2019 a Fundației Auraria „Barza –
Brad”.
15. Informarea nr. 17.808/21.02.2019 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
16. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot ordinea de zi prezentată
care se aprobă cu 15 voturi "pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” (Bogdan – Sorin
Ștefea) și 1 consilier local demisionat (Adrian Petruș) .
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu :
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral
pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad,
județul Hunedoara – inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de pășunat pentru
pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din Municipiul Brad – inițiat de
Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Adresa SC TEA FARMEC SRL Farmacia Catena înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr.11661/04.01.2019 .
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
preşedinte de şedinţă, Mureș Mihai, supune aprobării suplimentările propuse la Ordinea de
zi, care se aprobă cu 15 voturi "pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” (Bogdan – Sorin
Ștefea) și 1 consilier local demisionat (Adrian Petruș).
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 15 voturi "pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” (Bogdan –
Sorin Ștefea) și 1 consilier local demisionat (Adrian Petruș).

În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local
şi declararea vacantării locului de consilier local respectiv – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta Referatul
întocmit de Primar și Secretar.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 9 alin. 2 lit. a
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale
a mandatului, în cazul demisiei din funcția de consilier local.
Prin demisia înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 15705/05.02.2019,
domnul Petruș Adrian, consilier local ales pe listele Partidului Social Democrat, și-a
prezentat actul de demisie din funcția de consilier local al Municipiului Brad.
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în toate cazurile de încetare a
mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adoptă, în prima
ședință ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și
de declară vacant locul consilierului în cauză.
Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și
secretarul municipiului. Referatul va fi însoțit de actele justificative.
În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 12 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, propunem
Consiliului Local al Municipiului Brad să ia act de demisia menţionată şi să declare vacant
locul domnului consilier local în cauză.
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, Vasile Bârea, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că domnul Adrian Petruș va fi în curând
validat ca și consilier județean, în urma demisiei unui consilier județean, ales de pe listele
PSD, domnul Adrian Petruș fiind următorul supleant. Mulțumește domnului, fost consilier
local Adrian Petruș pentru destoinicia și priceperea de care a dat dovadă și îi urează mult
suces pentru activitatea desfășurată în cadrul Consiliului Județean Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
15 voturi "pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea) și 1 consilier
local demisionat (Adrian Petruș) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2019
privind încetarea unui mandat de consilier local şi declararea vacantării locului de
consilier local respectiv.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în data de 5 februarie 2019, domnul
consilier local, Petruș Adrian, a transmis Consiliului Local al Municipiului Brad demisia care
a fost înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 15705/5.02.2019 și de care s-a luat
astăzi act.
Conform prevederilor art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local încetează
de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul demisiei din funcția de
consilier local.
Urmare acestui fapt, Organizaţia Judeţeană a Partidului Social Democrat Hunedoara
prin adresa nr. 05/04.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
16004/07.02.2019, a propus să fie validat mandatul următorului supleant de pe lista de
candidați ai partidului, și anume cel al doamnei Chiș Alexandra, care și – a păstrat calitatea
de membru al partidului.
Comisia de Validare s-a pronunțat favorabil cu privire la legalitatea alegerii doamnei
Chiș Alexandra.

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, în calitate de preşedinte al Comisiei de validare dă
citire Raportului pentru validarea mandatului doamnei consilier local Chiș Alexandra în
Consiliul Local al Municipiului Brad care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 100 alin.
33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare şi urmează să fie validat în funcţia de consilier local în Consiliul Local al
Municipiului Brad pe locul declarat vacant în urma demisiei domnului Adrian Petruș.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul primar , Florin Cazacu urează bun venit doamnei consilier local, Alexandra
Chiș solicitându-I să fie alături de ceilalți consilieri locali la munca în interesul societății,
menționând că este un om competent și știe că iși va desfășura activitatea cu multă dăruire și
interes.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen –Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
15 voturi "pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea) și 1 consilier
local demisionat (Adrian Petruș) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2019
privind validarea mandatului unui consilier local.
Punctul nr. 3. Depunerea jurământului.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul doamnei Carmen –Irina Bora,
Secretar al Municipiului Brad, care prezintă modul în care se va realiza depunerea
jurământului, respectiv în conformitate cu prevederile art.8 din O.G. nr.35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu
modificările și completările ulterioare şi care apoi a invitat-o pe doamna Alexandra Chiș să
depună jurământul la masa special amenajată pe care se afla un exemplar din Constituţia
României şi din Biblie.
Doamna Alexandra Chiș, consilier local a cărui mandat a fost validat, cu mâna stângă
pusă atât pe Constituţia României, cât şi pe Biblie, a depus în faţa Consiliului Local
următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu

bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor
municipiului Brad. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
După depunerea jurământului doamna consilier local, Alexandra Chiș, l-a semnat în
două exemplare, un exemplar fiindu-i înmânat de către doamna Secretar Carmen – Irina
Bora.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local Brad nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu
modificările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că urmare a demisiei domnului consilier
local, Petruș Adrian, din Consiliul Local al Municipiului Brad, demisie de care s-a luat act
astăzi, se impune modificarea componenţei Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură, a Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor, precum și a Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ întrucât domnul consilier local făcea
parte din acestea.
Având în vedere că pe locul de consilier devenit vacant s-a validat mandatul de
consilier local al doamnei Chiș Alexandra, propun modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările
ulterioare, în sensul înlocuirii domnului consilier local, Petruș Adrian, cu doamna consilier
local, Chiș Alexandra.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local al Municipiului Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local „lipsă vot” (Bogdan – Sorin
Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2019 pentru modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de
specialitate, cu modificările ulterioare.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul
Municipal Brad, cu modificările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a
asistenţei medicale la nivelul Spitalului Municipal Brad respectiv asigurarea unor servicii
medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor trataţi în cadrul
acestui Spital este o necesitate şi o prioritate de care trebuie să ţinem seama.
Spitalul Municipal Brad, prin adresa nr. 1089/20.02.2019, înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 17863/21.02.2019, a solicitat Consiliului Local al Municipiului
Brad aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului Municipal Brad, după cum
urmează:
- Transformarea postului vacant de infirmieră, gradația 5 din cadrul Secției medicină
internă (poziția 32 în statul de funcții) în post de medic specialist, specialitatea
medicină internă (poziția 8 în noul stat de funcții);
- Transformarea postului vacant de asistent medical principal PL în cadrul
Compartimentului obstetrică-ginecologie (poziția 137 în statul de funcții), în post
de asistent medical debutant generalist PL;
- Transformarea postului vacant de statistician bază din cadrul Compartimentului de
evaluare și statistică medicală (poziția 240 în statul de funcții), în post de
statistician, gradația 5 (poziția 239 în noul stat de funcții);
- Transformarea postului vacant de muncitor I zidar, gradația 5 (poziția 285 în statul
de funcții) în post de muncitor IV zidar bază (poziția 284 în noul stat de funcții).
Întrucât modificările prezentate mai sus nu implică modificări ale Organigramei a
inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea Statului de funcții a
Spitalului Municipal Brad conform celor solicitate și - l supune plenului Consiliului Local
Brad spre dezbatere în forma prezentată.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Vasile Bârea, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local „lipsă vot” (Bogdan – Sorin
Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2019 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru Spitalul Municipal Brad, cu modificările ulterioare.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad,
pentru anul școlar 2019 – 2020.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că
Organizarea rețelei școlare este procesul
de stabilire a unităților de învățământ preuniversitar autorizate care vor funcționa în anul
școlar următor pe raza Municipiului Brad.
Potrivit prevederilor art.19 alin 4 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu
modificările și completările ulterioare ”Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi
formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al
inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor
structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ
cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în
condiţiile legii”.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 61 alin 2 din același act normativ „Reţeaua
şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.
Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de
către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului

Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei
Naţionale”.
Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se
realizează prin hotărâre a consiliului local, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.
Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii
consiliului local prin care este aprobată reţeaua şcolară potrivit prevederilor art. 22 din
Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar
de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ
particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinului MEN nr.
5472/2017.
Ținând cont de adresa nr. 5910/26.11.2018 a Inspectoratului Școlar Județean
Hunedoara prin care ni s-a comunicat faptul că, Colegiului din municipiul Brad i-a fost
revocat titlul, precum și de faptul că începând cu data de 1 septembrie 2018 Grădinița cu
Program Normal Țărățel, arondată Școlii Gimnaziale ”Mircea Sântimbreanu” Brad a fost
desființată, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea organizării
rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a
Municipiului Brad, pentru anul școlar 2019-2020.
Astfel, în anul școlar 2019 – 2020 Școala Gimnazială ”Mircea Sântimbreanu” Brad nu
va mai avea în structura sa Grădinița cu Program Normal Țărățel și Colegiul Național
”Avram Iancu” Brad va purta denumirea de Liceul Teoretic ”Avram Iancu” Brad.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Vasile Bârea, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local „lipsă vot” (Bogdan – Sorin
Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2019 privind aprobarea organizării

rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a
Municipiului Brad, pentru anul școlar 2019 – 2020.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui
spațiu comercial situat în municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 6, județul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că spațiul comercial situat în Municipiul
Brad, strada Avram Iancu, nr. 6, județul Hunedoara a fost deținut în baza unui Contract de
închiriere de către S.C. ALBA LUX COM S.R.L. Brad până la data de 31.12.2019. Ulterior,
în data de 03.01.2019, spațiul a fost preluat de către instituția noastră, liber de sarcini, pe
bază de proces – verbal.
Acest spațiu comercial a avut destinația de magazin alimentar, are o suprafață totală de
58,00 mp. și este proprietatea privată a Municipiului Brad.
Întrucât există solicitări pentru închiriere, propun organizarea unei licitații publice
pentru închirierea spațiului comercial în suprafață totală de 58,00 mp.(spațiu vânzare,
magazii, toaletă), situat în municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 6, județul Hunedoara.
În scopul realizării celor de mai sus, a propus aprobarea Caietului de sarcini pentru
organizarea și desfășurarea licitației publice deschise precum și aprobarea componenței atât a
comisiei de licitație, cât și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
De asemenea, ținând cont de prevederile Anexei nr. 2, poziţia 2 la H.C.L. nr.
127/2018 privind aprobarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului
Brad, pentru anul 2019, a propus ca preţul de pornire al licitaţiei să fie de 10,00 lei/mp./lună.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, solicită doamnelor şi domnilor consilieri
locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad al
Municipiului Brad pentru a face parte din Comisia de evaluare, respectiv din Comisia de
contestaţii.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ștefan, propune ca domnul consilier local Iosif
Manea, să facă parte, din Comisia de evaluare.
Domnul consilier local, Iosif Manea, propune ca domnul consilier local Ionel Daniel
Adam, să facă parte, din Comisia de contestaţii.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă mai sunt alte propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului
Brad, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru
adoptarea art. 4 și art.5 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, Mihai Mureș, anunţă luarea unei pauze pentru

întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Mihai
Mureș, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna secretar, Carmen –Irina Bora,
au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost aleşi cu 15
voturi „pentru”, domnul consilier local Iosif Manea, să facă parte din Comisia de evaluare
şi cu 15 voturi „pentru”, domnul consilier local Ionel Daniel Adam, să facă parte din
Comisia de contestaţii .”
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, Vasile Bârea, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local „lipsă vot” (Bogdan – Sorin
Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2019 privind închirierea prin
licitaţie publică a unui spațiu comercial situat în municipiul Brad, strada Avram Iancu,
nr. 6, județul Hunedoara.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului
public al Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 3 alin. 4 din
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare, „Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din

bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local,
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri
de uz sau de interes public naţional ori judeţean”.
Prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013 (faza 1) și Programul
Operațional Infrastuctura Mare 2014-2020 (faza 2) a fost realizat de către S.C. Apa Prod
S.A. Deva Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul
Hunedoara”.
Cele două faze au constat în extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată
în județul Hunedoara – cod SMIS 41097 și respectiv fazarea proiectului „Extinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”- cod SMIS 2014
+102021.
Ca urmare a finalizării acestui proiect comisiile de predare – primire au procedat la
predarea – primirea obiectivelor de investiții realizate în Municipiul Brad, urmând ca
bunurile identificate să fie prinse în inventarul domeniului public al Municipiului Brad,
întregind infrastructura tehnico-edilitară a serviciului local de producere, transport și
distribuție a apei potabile și a serviciului local de canalizare.
Menționează că bunurile prevăzute în procesul verbal de recepție finală vor rămâne în
gestiunea directă/administrarea directă a S.C. Apa Prod S.A. pentru realizarea/operarea
serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad cu bunurile prevăzute în
Anexa care va face parte integrantă din hotărâre și – l supune dezbaterii plenului Consiliului
Local Brad în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local „lipsă vot” (Bogdan – Sorin
Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2019 privind completarea
inventarului domeniului public al Municipiului Brad.

Ajunge domnul consilier local Bogdan – Sorin Ștefea.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 57, etaj II, din
Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul
Hunedoara .
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că locuința nr. 57, etaj II, din Blocul 105
G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara a fost deținută
cu chirie de către doamna Rus Lavinia Agaftia, în baza Contractului de închiriere nr.
6291/03.06.2005.
Deoarece nu s-a solicitat prelungirea contractului de închiriere, acesta a încetat de
drept, iar locuința a devenit disponibilă pentru a fi repartizată altui solicitant.
Menționez că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o suprafață
totală de 11,00 mp.
Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri
depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, las la latitudinea
Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad să facă propuneri în acest
sens.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
repartizarea locuinţei nr. 57, etaj II, din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada
Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara și – l supune plenului Consiliului Local Brad spre
dezbatere în forma prezentată.
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,
doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Bârea, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul doamnei consilier local,
Ancuța Florentina Miheț - președintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 3 dosare ale
persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a
îndreptat atenţia.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că în cadrul Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au
fost analizate 3 dosare şi anume: Iordachi Cristina, Haida Florin și Borbely Violeta Elena.
Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45
alin . 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că la analizarea
dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor,
vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie
trecutetoate cele cinci persoane și anume:
IORDACHI CRISTINA, are domiciliul stabil în municipiul Brad, str. Aleea
Privighetorilor, bloc AB 14, sc. 2, et.4, ap. 18 unde a locuit împreună cu soțul , locuința fiind
proprietatea fostului socru.
În perioada 1992-2012 a fost căsătorită cu Mușatov Toader, căsătorie care a fost
desfăcută prin Sentința de divorț nr. 437/2012. După divorț solicitanta a fost obligată să
părăsească locuința împreună cu fiul său, fiind tolerată în spațiu la diferite cunoștințe.
În acest moment este tolerată în spațiu, împreună cu fiul său în locuința – proprietate a
doamnei Rus Cristina , în Gura Barza, Crișcior.
Lucrează la ADIGE MANUFACTURING S.R.L. având contract pe perioadă
nedeterminată, cu un venit de 2293 lei/lună și tichete de masă în valoare medie de 239 lei.
BORBELY VIOLETA ELENA, are domiciliul stabil în municipiul Brad, str. Viilor,
nr. 1, locuință pe care a moștenit-o de la părinți și pe care a cedat-o fiicei sale Borbely
Marinela –Otilia. Fiica sa este în Olanda și intenționează să vândă casa. Este pensionară, cu o
pensie lunară de 640 lei.
HAIDA FLORIN GHEORGHE, are domiciliul stabil în municipiul Brad, str. Gen.
Vasile Milea, bl. A20, ap.11 într-un apartament cu două camere, proprietatea părinților,
apartament în care locuiesc 7 persoane: mama, tata, solicitantul și o soră cu doi copii.
Solicitantul nu este și nu a fost căsătorit. Este angajat la SC EUROSPORT DHS S.A. având
contract pe perioadă determinată 06.02.2019 – 06.08.2019, cu un venit net de 1263 lei/lună.
Solicită o locuință datorită neânțelegerilor zilnice pe care le are cu tatăl său.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Mihai

Mureș, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, doamna Iordachi
Cristina a obținut 17 votri ”pentru”iar doamna Borbely Violeta – Elena și domnul Haida
Florin nu a obținut nici un vot, astfel că locuința nr. 57 din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în
municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara va fi repartizată doamnei
Iordachi Cristina”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.25 /2019
privind repartizarea locuinţei nr. 57, etaj II, din Blocul 105 G, situat în municipiul
Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării procedurii de
achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru efectuarea
activităților serviciului de dezinsecție, deratizare și dezinfecție a zonelor verzi aferente
Municipiului Brad, la sediul Primăriei Municipiului Brad precum și în incinta tuturor
instituțiilor și serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în conformitate cu prevederile art. 50
lit. b din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică
privind mediul de viață al populației, „dezinsecția periodică se va face la intervale prevăzute
în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de
maximum 6 luni”. În acest context, instituția noastră trebuie să asigure efectuarea acestor
servicii de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie a zonelor verzi aferente Municipiului Brad, la
sediul Primăriei Municipiului Brad precum și în incinta tuturor instituțiilor și serviciilor
publice locale aflate în subordinea Primăriei Municipiului Brad.
Precizează că aceste servicii sunt cuprinse în Anexa Programului Anual de Achiziţii
pentru anul 2019 la Cap. II Servicii, poziţiile 22 – CPV: 90921000-9, poziția 23 – C.P.V.

90923000-3, conform prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice cu completările şi modificările ulterioare.
Valoarea maximă a achiziţiei în faza de pre - achiziție, prin consultarea pieţei privind
prețurile similare existente pe piața liberă este de 128.300 lei fără T.V.A. (Deratizare - 14.650
mp. x 0,5 lei/mp. = 29.300 lei fără T.V.A. Dezinsecție, dezinfecție - 33.000 mp. x 0,75
lei/mp. = 99.000 lei fără T.V.A.).
Costurile cu prestarea acestor servicii vor fi suportate din Bugetul Municipiului Brad
pe anul 2019 – cap. Cheltuieli curente – situații de urgență.
Având în vedere valoarea achiziției, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice „Autoritatea contractantă are dreptul de a
achiziționa direct produse sau servicii, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără
TVA, este mai mică decât 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a
achiziției, fără TVA, este mai mică decât 450.000 lei”, iar potrivit prevederilor art. 43 alin. 1
din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, „achiziția .... se realizează prin aplicarea
procedurii de achiziţie directă pe bază de document justificativ”.
În acest sens se vor transmite solicitări scrise către societățile comerciale capabile să
asigure prestarea acestor servicii de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, în vederea emiterii
unor oferte de preț pe metru pătrat. Aceste oferte vor fi negociate de către o comisie de
evaluare nominalizată în acest sens prin dispoziția Primarului Municipiului Brad. Materialele
și produsele chimice folosite vor fi incluse în prețul de prestare a serviciilor.
Serviciile vor fi achiziţionate de la o societate autorizată pentru prestarea acestora, care
dispune de personal calificat, este înscrisă în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice și
care se va putea autoriza ANRSC după încheierea contractului. Comenzile se vor întocmi în
funcție de necesități, iar decontările se vor face după prestarea serviciilor și acceptarea
situațiilor de plată de către fiecare beneficiar din bugetul alocat fiecărei subunități în acest
sens.
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată, operatorul căruia i se va atribui contractul de
servicii este obligat să solicite obținerea autorizației A.N.R.S.C. pentru efectuarea serviciilor
menționate anterior și să obțină licența în termen de maxim 90 zile de la semnarea
contractului de achiziție publică.
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 Bârea precizează că în ultima perioadă a fost contactta
de mai multe personae de pe strada Săvești deoarece s-a stabilit acolo o turmă cu oi
aparținând numitului Mihuț Aurel, oi care provoacă mirosuri neplăcute în zonă și câinii care
de cele mai multe ori circulă liberi. Mai precizează că din cele spuse de cetățeni rezultă că
locuitorii s-au adresat și Primăriei pentru a interveni în rezolvarea situației și întreabă dacă
executivul a luat măsuri în acest sens.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că au fost adresate și Primăriei
Municipiului Brad mai multe sesizări cu privire la această stână, apreciind că nu este prima
dată când sunt sesizate probleme legate de acest cetățean. Precizează că reprezentanți ai
Poliției Locale au luat anumite măsuri împotriva deținătorului turmei aplicându-i câteva
amenzi contravenționale, însă menționează că atribuțiile polițiștilor locali sunt limitate de
prevederile Legii nr. 155/2010 de organizare și funcționare a poliției locale. Menționează,
totodată că a fost sesizată Garda de Mediu și se așteaptă măsurile luate. Mai menționează că
amenzile aplicate acestui cetățean, însumate, depășesc suma de 10.000 lei .
Domnul consilier local, Vasile Bârea, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.26/2019
privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui
Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului de dezinsecție,
deratizare și dezinfecție a zonelor verzi aferente Municipiului Brad, la sediul Primăriei
Municipiului Brad precum și în incinta tuturor instituțiilor și serviciilor publice locale
din subordinea Consiliului Local Brad.
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile
pentru intervenția de urgență în cazuri de violență domestică în municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că violenţa domestică este una dintre cele
mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât la nivel internaţional,
cât şi la nivelul României.
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsurile necesare
pentru prevenirea violenţei domestice şi pentru preîntâmpinarea unor situaţii de încălcare
repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei domestice.

Potrivit prevederilor art.1 din Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii
pentru Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, intervenția de urgență în
cazurile de violență domestică se realizează de către echipa mobilă alcătuită din reprezentanți
ai Direcției de Asistență Socială Brad.
În vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în ceea ce privește
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, consiliile locale au responsabilitatea
de a organiza, coordona și sprijini activitatea echipei mobile din perspectiva alocării tuturor
resurselor umane, materiale și financiare necesare intervenției de urgență.
În acest sens, prin hotărâre a consiliului local, componența echipei mobile poate fi
extinsă prin includerea unor reprezentanți ai poliției locale, serviciului public de asistență
medicală comunitară, oricăror alți specialiști din cadrul aparatului propriu, reprezentanți ai
diferiților furnizori privați de servicii sociale, voluntari etc.
Din componența echipei mobile pot face parte reprezentanți ai diferitelor culte
religioase reprezentative pe plan local, precum și reprezentanți ai unor asociații sau fundații
cu activitate relevantă în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și
bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil, cu care au fost încheiate
acorduri de parteneriat/convenții, voluntari.
Ținând cont de cele enunțate mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus:
- aprobarea componenţei echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de
violență domestică în municipiul Brad astfel: coordonator + 3 membri reprezentanți ai
Direcției de Asistență Socială Brad, 1 membru reprezentant al Compartimentului Juridic și 5
membri reprezentanți ai Politiei Locale Brad, urmând ca nominalizarea reprezentanților
structurilor care fac parte din această echipă și atribuțiile acestora să se facă prin dispoziţie a
Primarului Municipiului Brad;
- împuternicirea Primarului Municipiului Brad să încheie eventuale Acorduri de
colaborare cu reprezentanți ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, precum
și cu reprezentanți ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniul violenței
domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor în
domeniul caritabil;
- desemnarea coordonatorului echipei mobile în persoana doamnei Mihuț Emilia, Șef
Serviciu Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Brad;
- în scopul asigurării securității victimei și a echipei mobile, am propus ca transportul
echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul
Brad să se realizeze cu mijlocul de transport Dacia Duster, având număr de înmatriculare nr.
HD – 09 – PMB.
Precizează că resursele financiare necesare realizării intervenției de urgență în cazurile
de violență domestică în municipiul Brad vor fi alocate de la capitolul bugetar 68.02
”Asigurări și asistență socială”.
În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,

doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Vasile Bârea, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin.1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
27/2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență
în cazuri de violență domestică în municipiul Brad.
Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea
unor mijloace fixe și obiecte de inventar de la Spitalul Municipal Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în urma ședinței Consiliului de
administrație prin care s-a avizat raportul de finalizare a inventarierii pentru anul 2017, prin
adresa nr. 621/31.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
15285/01.02.2019, Spitalul Municipal Brad a solicitat aprobarea scoaterii din funcțiune a
imobilizărilor corporale și a obiectelor de inventar care au o uzură morală şi fizică de 100%,
astfel:
- imobilizări corporale în valoare de 138.065,67 lei;
- imobilizări necorporale în valoare de 5.375,22 lei;
- obiecte de inventar în valoare de 70.321,81 lei.
Menționează că tabelul centralizator cu imobilizările corporale precum și cu obiectele
de inventar propuse la casare este semnat de conducerea unității iar notele de constatare a
stării tehnice și devizul estimativ cu cheltuielile necesare reparării fiecărui mijloc fix înscris
în tabelul centralizator sunt vizate de către Centrul Județean de aparatură medicală Deva.
Valoarea totală mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar propuse la casare este de
213.762,27 lei.

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,
doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Vasile Bârea, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
28/2019 privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe și obiecte de
inventar de la Spitalul Municipal Brad.
Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L. nr. 146/2018 privind
actualizarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile
la animale.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
146/2018 s-a aprobat actualizarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea
bolilor transmisibile la animale.
Conform prevederilor art. 3 din Ordinul Prefectului Județul Hunedoara nr.
213/07.09.2018 pentru reactualizarea componenței Centrului Local de Combatere a Bolilor al
județului Hunedoara și modificarea Regulamentului privind organizarea , atribuțiile și
funcționarea centrului local „Unitățile Locale de Sprijin constituite la nivelul tuturor
unităților administrativ – teritoriale se vor reactualiza, după caz, prin dispoziție emisă de
primar.”

În contextul celor de mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
abrogarea H.C.L. nr. 146/2018 privind actualizarea componenţei Unităţii locale de sprijin
pentru combaterea bolilor transmisibile la animale și propun plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
29/2019 pentru abrogarea H.C.L. nr. 146/2018 privind actualizarea componenţei
Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale.
Suplimentar nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului
pastoral pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din municipiul
Brad, județul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pajiştile permanente au un rol deosebit
în practicarea unei agriculturi ecologice. Valorificarea pajiştilor permanente prin păşunat cu
animalele, în sezonul de vegetaţie, sau prin cositul fânului pentru sezonul rece al anului este
o practică milenară pe meleagurile noastre. Pajiştile sunt un element esenţial al sistemelor de
agricultură durabilă care răspund exigenţelor cererii de alimente sănătoase şi de calitate
superioară. În plus, pe lângă rolul decisiv de asigurare a furajelor pentru animale, pajiştile au
o funcţie importantă în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător, reflectată prin:
conservarea biodiversivităţii, prevenirea inundaţiilor şi a alunecărilor de teren, calitatea
peisajului şi a patrimoniului cultural.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, pajiştile permanente sunt terenuri consacrate producţiei de iarba şi de

alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de
rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puțin 5 ani sau mai mult, aşa cum este prevăzut
la art. 4 alin. 1 lit. h din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate
fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului.
În conformitate cu prevederile H.G. nr.1064/2013, Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, amenajamentul
pastoral este o documentaţie care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi economice
necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor în conformitate cu obiectivele de management.
Potrivit prevederilor art. 9 alin. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013,
proiectul de amenajament pastoral se întocmeşte potrivit ghidului - cadru elaborat de
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajişti Brașov, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din normele metodologice.
Proiectul de amenajament pastoral cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele
elemente:
a) - descrierea situației geografice, topografice și planul parcelar al pajiștilor
aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale;
b) - descrierea solului și a florei;
c) - capacitatea de pășunat a pajiștii;
d) - lucrările de îngrijire și îmbunătățire a pajiștilor;
e) - planul de fertilizare și măsurile agropedoameliorative.
Proiectul de amenajament pastoral pentru pajiștile proprietarilor și/sau
deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad s-a întocmit în colaborare cu Direcţia
pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara, conform Contractului de servicii nr. 74/06.11.2018
şi este anexat proiectului de hotărâre.
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, 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 și domnul consilier local, Vasile Bârea, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2019
privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile proprietarilor și/sau
deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad, județul Hunedoara.
Suplimentar nr. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de pășunat
pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din Municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pășunile reprezintă cea mai ieftină sursă
pentru asigurarea hranei erbivorelor în perioada de vegetație.
Conform prevederilor art. 6 din Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte: „(1) Începerea păşunatului se face în
funcţie de condiţiile pedoclimatice şi de gradul de dezvoltare a covorului ierbos.
(2) Se evită începerea păşunatului prea devreme, care poate afecta perioada de
regenerare, sănătatea şi supravieţuirea plantelor.
(3) Perioada de păşunat se va încheia în luna noiembrie, la o dată stabilită în funcţie
de evoluţia temperaturilor şi regimul precipitaţiilor.
(4) Data începerii şi încheierii păşunatului, […], se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local”.
Ținând cont de toate caracteristicele climei zonale – durata sezonului de pășunat pentru
Municipiul Brad este de cca 180 zile, depinzând de fiecare an în parte (ploios, secetos).
Animalele pot fi introduse în pajiști după data de 20 aprilie în anii secetoși, în zonele
mai joase și după data de 1 mai în zonele mai înalte.
Este indicat ca folosirea pajiștilor prin pășunat să nu se facă după data de 1 noiembrie
deoarece plantele au nevoie de 20-30 de zile până la instalarea înghețurilor permanente
pentru refacerea masei vegetative, pentru o mai bună suportare a înghețurilor pe de o parte,
iar pe de altă parte pentru pornirea timpurie în vegetație.
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, 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 și domnul consilier local, Vasile Bârea, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2019
privind
stabilirea perioadei de pășunat pentru pajiștile proprietarilor și/sau
deținătorilor legali ai acestora din Municipiul Brad.
Punctul nr. 14. Analizarea și discutarea adresei nr. 3/20.02.2019 a Fundației
„Auraria – Barza” Brad prin care se solicită a se analiza propunerea de acordare a titlului
de cetățean de onoare post mortem, domnului ing. Lungu Nicolae, fost director la I.M. Barza
Brad. Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că ar fi oportun ca acest titlu să fie
înmânat familiei într-un cadru festiv, poate chiar cu ocazia sarbătoririi anuale a lucrătorilor de
la I.M. Barza.
Domnii și doamnele consilieri locali sunt de acord cu cele propuse.
Punctul nr. 15. Informarea nr. 31.795/13.12.2018 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii și doamnele consilieri locali au luat act despre această informare.
Suplimentar nr. 3. Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
11661/04.01.2019 a SC TEA FARMES SRL, prin care S.C. TEA FARMES S.R.L. Farmacia
Catena având punctul de lucru deschis în municipiul Brad pe strada G-ral Vasile Milea, bloc
B5, ap.1 arată că intenționează să-și mute punctul de lucru pe strada Vânătorilor, nr. 8A,
imobil aflat în proprietatea S.C. Vileus Med Com S.R.L.. În acest sens solicită Primăriei
Municipiului Brad să mute stația de autobuz din fața imobilului sa înlocuirea acesteia cu una
nouă dat fiind faptul că actuala stație opturează considerabil spațiul comercial din vecinătate
facând imposibilă montarea unor reclame luminoase pentru agenții economici. Își exprimă
disponibilitatea de a oferi pe cheltuiala lor o stație de autobuz modernă, cu o arhitectură
modernă și practică. Noua stație este prevăzută cu panou publicitar iluminat electronic și coș
de gunoi precum și bănci de așteptare 8-10 persoane. Stația este confecționată din profile
metalice vopsite în camp electrostatic și panouru de policarbonat din compact,
antivandalizare de 200 de ori mai rezistent decât sticla, prețul noii stații fiind aproximativ
5000 euro + TVA. În urma analizării acestei adrese domnii consilieri locali sunt în
unanimitate de acord cu propunerea de înlocuire a stației existente cu mențiunea că aceasta
va fi relocată într-o locație care va fi considerată utilă.

Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că acum ar trebui să mulțumim
domnului consilier local, Dorin Sorin David, care a venit de anul trecut cu această propunere.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că domnul consilier local, Dorin Sorin
David, făcea referire la stația din fața Centrului de sport și agrement, dar dumnealui nu știe
că de fapt acea stație este o stație de debarcare, că acolo oprește autobuzul doar pentru
debarcare, însă anumite societăți de transport care fac transport local în mod abuziv, fac și
îmbarcare din acea stație. Aceste societăți ar trebui să aibă încheiat cu Primăria un contract
pentru folosirea domeniului public, ceea ce în prezent nu există, ba mai mult acolo este
montat un indicator care interzice îmbarcarea călătorilor și nicidecum debarcarea.
Menționează că operatorii locali folosesc abuziv acea stație la fel cum este folosită și cea din
fața Poștei, iar dacă se vor sabili stațiile de îmbarcare și de debarcare a călătorilor, acest lucru
se va stabili de către Consiliul Local.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează că este pentru prima dată când
dumnealui aude că acolo este o stație de debarcare.
În urma discuțiilor purtate domnii consilieri locali dau aviz de principiu cu privire la
înlocuirea acelei stații.
Punctul nr. 16. - Diverse.
Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, precizează că ar trebui gasită o soluție
pentru eliminarea prafului din oraș.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că în perioada sezonului rece au fost
folosite mari cantități de material antiderapant. Menționează că S.C Retim Ecologic Service
S.A. Timișoara a informat din nou că refuză să presteze această activitate de salubrizare
stradală. În aceste condiții, precizează că se va înființa Serviciu propriu de salubrizare
stradală sens în care urmează a se supune aprobării un proiect de hotărâre. Mai menționează
că în bugetul local din acest an vor fi cuprinse sumele necesare funcționării în condiții optime
a acestui serviciu.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, întreabă dacă în acest moment S.C. Retim
Ecologic Service S.A. Timișoara este plătită să facă aceste servicii. Apreciază că este normal
să nu mai accepte dacă nu este plătită.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că societatea susamintită a părăsit efectiv
municipiul Brad, nu mai prestează acest serviciu, dar, normal că au prestat acest serviciu
contra cost. Menționează că, în repetate randuri, S.C. Retim Ecologic Service S.A. Timișoara
a fost notificată în scris să își continue activitatea de salubrizare stradală, conform obligațiilor
contractuale, însă aceștia au refuzat categoric.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, amintește că la punctul 8 înscris pe ordinea de zi
s-a aprobat completarea inventarului domeniului public al municipiului Brad și întreabă dacă
acele comisii care au recepționat lucrările ne pot oferi garanția că, cel puțin pe termen mediu,
nu vor mai apărea probleme în Municipiul Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că pe partea de canalizare și rețeaua de
apă uzată nu mai sunt probleme. Comisiile au recepționat lucrările iar în prezent nu sunt
anunțate probleme majore pe partea de rețele.

Amintește că în prima decadă a lunii martie după obținerea avizului de la Poliția
Rutieră se va începe asfaltarea pe tronsoane: magazinul LIDL – Unitatea Militară, primul
tronson va fi de la întersecția cu Ion Creangă până la Judecătorie, se vor reface ambele
trotuare iar lucrările pot începe deoarece contractul este semnat.
Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Mihai Mureș, declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 28 februarie
2019.

Brad, 28.02.2019
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