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PROCES-VERBAL 

încheiat azi, 28 martie  2013, cu ocazia şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din 

data de 28 martie 2013 s-a făcut în data de 22.03.2013 prin Dispoziţia nr. 

139/22.03.2013 emisă de Primarul Municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi 

art.68 (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 Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din 

municipiul Brad. 

Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 22.03.2013, conform 

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

La şedinţă au fost prezenţi  16 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în 

funcţie, 1 consilier local fiind absent motivat (Jurj Ovidiu Nicolae). 

În calitate de invitaţi au participat domnul Jurca Florin – Manager al Spitalului 

Municipal Brad, domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului 

Municipal Brad, domnul Ciota Ioan – Director medical al Spitalului Municipal Brad,  

doamna Niţă Adina - Administrator special al   SC „ACVACALOR” SA BRAD – în 

insolvenţă, domnul Boghean Emilian – Consilier juridic al SC „ACVACALOR” SA 

BRAD - în insolvenţă, domnul Adrian Grosu – inginer la SC „ACVACALOR” SA 

BRAD - în insolvenţă, domnul Iosif Dragoş – colonel  la I.J.J.Hunedoara şi domnul 

sublocotenent Dumitrache Dragoş -Comandantul Plutonului de Jandarmi Brad. 

La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti din cele patru sate aparţinătoare 

municipiului Brad şi anume:  domnul Hărăguş Marin Constantin – delegat sătesc  la 

Ţărăţel, domnul Groza Liviu - delegat sătesc la Ruda Brad, Simedrea Iulian – delegat 

sătesc la  Mesteacăn şi domnul  Pistrilă Pavel – delegat sătesc la Valea Brad. 

Au participat de drept domnul Primar Florin Cazacu şi doamna Zaharie  

Nicoleta Liliana- consilier juridic la Compartimentul Juridic din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului Municipiului Brad care, prin Dispoziţia Primarului 

nr.114/05.03.2013 o înlocuieşte pe  perioada concediului medical, pe doamna  BORA  

CARMEN - IRINA - Secretar al Municipiului Brad. 

Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40, 

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

modificările şi completările ulterioare, doamna Zaharie Nicoleta - constată şedinţa 

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

să se ridice în picioare pentru a audia Imnul Naţional al României. 

Doamna Consilier juridic Zaharie Nicoleta supune spre aprobare procesul 

verbal al şedinţei ordinare din data de 26 februarie 2013  şi procesul verbal al şedinţei 

convocată de îndată din data de 28 februarie 2013 care se aprobă  cu  unanimitate de 



voturi . 

Doamna Consilier juridic Zaharie Nicoleta le solicită domnilor consilieri să 

facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă având în vedere că domnul 

consilier local Jurj Ovidiu Nicolae care a fost ales preşedinte de şedinţă în luna 

februarie  2013  lipseşte motivat. 

Domnul Consilier Local Mureş Mihai propune ca domnul Consilier Local Ienci 

Voicu Daniel să fie ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele 2 luni, dat fiind 

faptul că 1 luna a condus lucrările sedinţei în luna ianuarie 2013 - propunere aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

În continuare doamna Zaharie Nicoleta, îl invită pe domnul Preşedinte de 

şedinţă, Ienci Voicu Daniel,  să  preia conducerea şedinţei. 

Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă Ienci Voicu Daniel, îl 

roagă pe domnul Primar să dea citire proiectului ordinii de zi:  

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 

2013 – iniţiat de primarul municipiului Brad. 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2013 al Spitalului Municipal Brad– iniţiat de primarul municipiului Brad. 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare 

destinaţie apartament în cabinet stomatologic şi crearea unei alei de acces pe 

domeniul public” în Brad str. Aleea Poştei Bloc 10 sc. 4 parter ap. 57 judeţul 

Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului Brad. 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare 

destinaţie apartament în spaţiu comercial şi creare  alee de acces pe domeniul public” 

în Brad, str. Aleea Poştei, Bloc 10, sc. 3, parter, ap. 42, judeţul Hunedoara – iniţiat de 

primarul municipiului Brad. 

  5. Proiect de hotărâre  privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din 

domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere – 

iniţiat de primarul municipiului Brad. 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru 

efectuarea demersurilor de a identifica parteneri în vederea implementării 

proiectului/proiectelor, ce vor fi elaborate pentru a accesa finanţări din Fondul Social 

European (FSE), prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane ( POSDRU) – iniţiat de primarul municipiului Brad. 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport 

pentru cadrele didactice – iniţiat de primarul municipiului Brad. 

  8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Brad pentru a face parte din Consiliul etic al Spitalului 

Municipal Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad. 

  9. Proiect de hotărâre privind prelungirea Protocolului de colaborare încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Serviciul de Probaţiune de pe lângă 

Tribunalul Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului Brad. 

  10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru organizarea 

Festivalului Internaţional de Umor ,,Liviu Oros” Ediţia a XIII- a în Municipiul Brad – 

iniţiat de primarul municipiului Brad. 

          11. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 4 din Anexa la Hotărârea 

Consiliului Local Brad nr. 16/2013 – iniţiat de primarul municipiului Brad. 

          12. Informarea nr.4830/19.03.2013 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 



judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.   

         13. Raportul  nr. 4938/21.03.2013 privind starea economică, socială şi de mediu 

a Municipiului Brad pe anul 2012 . 

          14. Analizarea şi discutarea unor adrese:   

  - adresa nr.16/07.03.2013 a Asociaţiei Tinerilor pentru Tehnică şi Educaţie 

Brad 

- adresa nr. 4928/21.03.2013 a Compartimentului audit intern 

- adresa nr. 998/27.02.2013 a Spitalului Municipal Brad 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt 

suplimentări  la proiectul ordinii de zi. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită suplimentarea ordinii de zi cu: 

 1. Cererea nr. 4941/21.03.2013 a domnului Marţiş Ionel Iustin. 

 2. Cererea nr. 5112/25.03.2013 a domnilor consilieri Străuţ Florin şi Leucian 

Cristian. 

 3. Hotărârea nr.2/04.03.2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”. 

 4. Referatul nr. 5242/27.03.2013 a Compartimentului Resurse Umane. 

 5. Scrisoarea de intenţie nr. 5225/27.03.2013 – Beauty Triton SRL. 

 6.Adresa nr.5214/27.03.2013 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Decebal” 

Hunedoara. 

 Totodată, domnul Primar  Florin Cazacu solicită acordul domnilor consilieri de 

a da cuvântul, domnului colonel de la IJJ Hunedoara - Iosif Mihai - care este prezent 

în sală  înaintea  începerii dezbaterii punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

 Domnii consilieri sunt de acord în unanimitate. 

        Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul  

Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel,  supune aprobării suplimentarea propusă  şi 

cu  unanimitate de voturi „pentru” se aprobă. 

 Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel,  supune aprobării  Ordinea 

de zi împreună cu suplimentarea  propusă  şi cu  unanimitate de voturi „pentru” se  

aprobă.  

 În continuare se dă cuvântul domnului colonel Iosif Mihai care  prezintă 

activitatea pe care Plutonul de Jandarmi din Brad  a desfăşurat-o în perioada 01.01.-

26.03.2013 şi anume misiunile de asigurare a ordinii publice în zona de competenţă 

precum şi misiunile de pază şi protecţie instituţionale la Judecătoria Brad şi Parchetul 

de pe lângă Judecătoria Brad şi participă la misiuni de menţinerea ordinii publice în 

sistem integrat ori în patrule mixte cu Poliţia Municipiului Brad. În concluzie 

precizează că pe timpul executării acestor misiuni efectivele de jandarmi au depus 

efort considerabil şi adevărata satisfacţie  pentru munca depusă este siguranţa 

cetăţeanului. 

 Domnul Primar Florin Cazacu mulţumeşte jandarmilor pentru activitatea 

desfăşurată în Municipiul Brad, precizează că prin prezenţa lor în locurile publice din 

oraş  preîntâmpină orice stare de conflict, solicită mai multă prezenţă a acestora  în 

locurile publice dar mai ales în  jurul şcolilor. Precizează că în fiecare an Consiliul 

local îi sprijină în ceea priveşte suportarea  cheltuielor cu utilităţile. Mai menţionează 

că a înţeles rugămintea de a pune la dispoziţia jandarmilor un mijloc de transport, dar,  

le aduce la cunoştinţă că momentan nu există posibilitatea de a li se asigura mijlocul 

de transport solicitat. 



 În continuare se trece la discutarea proiectelor de pe ordinea de zi astfel cum a 

fost ea aprobată. 

 Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 

Municipiului Brad pe anul 2013. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, 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, pentru iniţierea proiectului de 

hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013 a luat în 

considerare adresa nr.11309/05.03.2013  a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

Hunedoara, prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 7230 mii lei din TVA şi 

277 mii lei din cotele defalcate de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetului . 

 Totodată a luat în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 

32/2013 prin care s-a repartizat Municipiului Brad  suma de 282 mii lei din TVA şi 

suma de 518 mii lei din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 

33/2013 prin care s-a repartizat Municipiului Brad suma de 100 mii lei  pentru 

repararea drumurilor comunale. 

 De asemenea a ţinut cont de Referatul serviciului buget, finanţe, contabilitate, 

impozite şi taxe locale nr.5008/21.03.2013, din care rezultă că veniturile realizate în 

anul 2012 din taxe şi impozite se stabilesc în sumă de 9568 mii lei, sumă ce trebuie să 

se regăsească la veniturile proprii ale anului 2013. 

 Faţă de cele de mai sus a propus aprobarea bugetului Municipiului Brad pe 

anul 2013  în sumă de 17975 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform 

anexelor nr. 1 şi 2   după cum urmează: 

Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013 se compun din :   

  - impozit pe venit……………………………        116  mii lei 

 - cote defalcate din impozitul pe venit…………   6012  mii lei   

 - impozite şi taxe de proprietate……………..       2215  mii lei 

 - sume defalcate din TVA……………………       7612  mii lei   

 - taxe pe servicii specifice……………………         0,5  mii lei 

 - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 

    pe desfăşurarea de activităţi…………………      834  mii lei 

 - alte impozite şi taxe fiscale…………………         70  mii lei 

 - venituri din proprietate………………………       565  mii lei   

 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi……….    200  mii lei 

 - venituri din taxe administrative, eliberări permise……      85  mii lei 

 - amenzi, penalităţi şi confiscări……………………    192  mii lei 

 - diverse venituri………………………………………      10          mii lei   

 - venituri din valorificarea unor bunuri…………….    22,5          mii lei   

 - subvenţii de la bugetul de stat……………………             41          mii lei 

              TOTAL ……………………………………      17975    mii lei 

  Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013  se compun din:  

 - autorităţi   publice şi acţiuni externe…………………… 2598 mii lei 

 - alte servicii publice generale………………………          140  mii lei 

 - tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi  .......     330          mii lei   



 - ordine publică şi siguranţă naţională…………………  260  mii lei 

 - învăţământ………………………………………          6402  mii lei 

  

 - sănătate…………………………………………            355  mii lei

  

- cultură, recreere şi religie  ……………… ...........           1068           mii lei 

 

 - asigurări şi asistenţă socială……………                       1671          mii lei  

 - locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  ……………       1781           mii lei

  

            - protecţia mediului ……………………………………    480  mii lei 

 - acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă..    100  mii lei 

 - combustibil şi energie…………………         ….     1530 mii lei   

 - transporturi……….……………………   ….          1260 mii lei   

  TOTAL…………………………………   17975           mii lei   
 În articolul 4 a propus ca INVESTIŢIILE – respectiv CHELTUIELILE de 

CAPITAL  evidenţiate  la secţiunea de dezvoltare să fie de 2074 mii lei care se 

reflectă în lista de investiţii din anexa nr. 3 , la proiectul de hotărâre. 

 În articolul 5 a  propus aprobarea bugetului de venituri proprii ale Centrelor de 

Execuţie Bugetară Brad pe anul 2013 în sumă de 450 mii lei atât la venituri cât şi la 

cheltuieli .  

 În articolul 6 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Serviciului 

Public de Desfacere, Han Piaţă şi Obor Brad pe anul 2013 conform previziunilor 

acestora în sumă de 286 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli . 

În articolul 7 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Biroului 

pentru administrarea domeniului public şi privat, pe anul 2013 în sumă de 90 mii lei 

atât la venituri cât şi la cheltuieli.  

În articolul 8 a propus aprobarea estimării veniturilor şi cheltuielilor pentru anii 

2014-2016. 

Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de 

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

hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  

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 Mureş Mihai 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, Duşan Gheorghe Adrian 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,  Ienci Voicu Daniel,  întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile  precizează că, în opinia sa aprobarea 

bugetului anual de venituri şi cheltuieli  este cel mai important subiect de pe agenda 



de lucru a Consiliului local. La elaborarea proiectului de buget s-a ţinut seama de cele 

mai importante priorităţi privind angajarea cheltuielilor, dar şi de faptul că o mare 

parte din veniturile  proprii, certe ale anilor anteriori nu au mai putut fi luate în calcul  

în acest an deoarece câţiva principali contribuabili locali şi-au închis porţile. Bugetul 

a fost amplu dezbătut în şedinţele de comisii, precizând că l-a susţinut personal în 4 

din cele 5 comisii de specialitate ale Consiliului local, rugându-i pe colegii consilieri 

să nu mai ridice probleme deja lămurite în  şedinţele de comisii şi în plen pentru 

economie de timp. O atenţie sporită s-a acordat Listei de investiţii pentru care s-a 

reuşit alocarea a peste 2 mil lei, ceea ce reprezintă un procent apropiat faţă de anii 

anteriori, raportat la cheltuielile totale.Fondurile de investiţii au fost direcţionate cu 

precădere pentru investiţiile în derulare, aşa cum obligă Legea nr.5/2013 a bugetului 

de stat şi Legea nr. 273/2006 modificată privind finanţele publice locale. 

Totuşi, au fost propuse ca investiţii noi : extinderea Unităţii de primiri urgernţe 

de la Spitalul municipal care reprezintă o prioritate a momentului; reabilitarea faţadei 

principale a Bibliotecii municipale, clădire de patrimoniu, din cadrul unui proiect mai 

amplu de reparaţie capitală a imobilului.S-au mai alocat sume rezonabile pentru 

dotări în domeniul reţelei de calcul care va trebui extinsă cu un modul  de plăţi prin 

internet, precum şi un avans pentru achiziţionarea unei autoutilitare Dacia Duster cu 

tracţiune integrală şi cu un consum de carburant foarte mic 5,3 l /100 km. 

Mai subliniază că la cheltuieli curente s-a alocat suma de 100 mii lei pentru 

susţinerea Spitalului municipal şi că din cauza veniturilor prognozate insuficiente nu 

s-a putut aloca întregul necesar de subvenţie a energiei termice pentru populaţie din 

trimestrul I, ci doar 1 milion lei faţă de un necesar estimat de 1,35 milioane lei, 

avertizând că există pericolul ca neachitarea integrală a subvenţiei către operator să 

intre în regim de arierate, ceea ce ar periclita buna derulare a bugetului anual. Tot o 

sumă insuficientă (1,1 mil lei) s-a putut aloca la capitolul reparaţii drumuri-străzi, 

total insuficient pentru întreaga reţea  rutieră în administrare, în care primează E79 şi 

DN74, la care în afara reţelei stradale se adaugă drumurile comunale şi vicinale 

pentru a căror reparaţie se fac presiuni justificate din partea cetăţenilor. 

Cunoscând că vor trebui reparate sau modernizate drumuri importante de la 

sate, dar şi unele străzi foarte degradate, s-au alocat fonduri pentru elaborarea 

documentaţiilor tehnico-economice care sunt absolut obligatorii la promovarea unor 

investiţii ulterioare. În această situaţie, enumeră : DC170-B Mesteacăn, drumul 

vicinal Valea Şteaului Ţărăţel, str.  Poieniţa, strada Herţeşti şi  Aleea Poştei precum şi 

serviciul de consultanţă pentru Reabilitarea str. Decebal. 

Atrage atenţia asupra necesităţii unor rectificări pozitive obligatorii pentru 

acest capitol de  cheltuieli curente aferente lucrărilor de reparaţii la reţeaua rutieră. 

Pentru alte capitole de cheltuieli s-au alocat sume care obligatoriu trebuie să 

acopere cheltuielile deja efectuate în trimestrul I şi cheltuielile previzionate pentru 

trimestrele următoare, dar veniturile prognozate acoperă doar într-o foarte mică 

măsură necesităţile din trimestrul IV. 

Domnul Consilier local, Leaha Ştefan Dorel întreabă ce ar fi însemnat dacă 

Centrala mai funcţiona până la sfârşitul lunii martie 2013, era o presiune de încă 10 

mld lei pe bugetul local. 

Domnul Primar Florin Cazacu precizează că ar fi însemnat o presiune căreia 

nu-i puteam face faţă, subliniind că măsura de sistare a furnizării energiei termice din 

11 martie 2013 a fost inspirată întrucât temperaturile exterioare au avut o evoluţie 



favorabilă şi totodată s-a evitat o cheltuială cu subvenţia greu de suportat. 

Domnul Consilier local, Ienci Voicu Daniel reclamă alocarea unor sume pentru 

modernizarea Parcului Dacilor şi pentru achiziţionarea unei autoutilitare, considerând 

că acele alocaţii puteau fi direcţioate pentru reparaţii de drumuri.A anunţat că grupul 

de consilieri PDL se va abţine de la vot. 

Domnul Consilier local, Leucian Cristian Serafim nu este de acord cu alocarea 

sumei de 500 mii lei pentru modernizarea Punctului Termic nr. 1 deoarece în ultimii 

ani  s-au cheltuit sume foarte mari cu modernizarea Sistemului de Termoficare, în 

timp ce gigacaloria este tot mai scumpă, iar investiţiile efectuate nu-şi dovedesc 

eficienţa. 

Domnul Primar Florin Cazacu precizează că investiţiile efectuate în Sistemul 

de termoficare au fost finanţate doar în proporţie de 40% din venituri proprii iar 60%  

s-au accesat de la bugetul de stat prin Programul „Termoficare 2008-2015 – Căldură 

şi Confort” . Aceste investiţii au fost strict necesare pentru diminuarea   pierderilor în 

sistemul de distribuţie şi acestea îşi vor dovedi eficienţa chiar şi în perspectiva 

construirii unei noi Centrale termice pe combustibil ieftin. 

Domnul consilier local Mureş Mihai apreciază că proiectul de buget a fost 

extrem de bine întocmit şi evidenţiază efortul factorilor din executiv pentru această 

concepţie bugetară. 

Domnul Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi 

taxe local  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de 

şedinţă, Ienci Voicu Daniel,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi 

„pentru”, 5 abţineri(Ienci Voicu Daniel, Incău Mircea, Adam Ionel Daniel, Leucian 

Cristian Serafim Străuţ Florin Ioan) şi 1 consilier absent motivat (Jurj Ovidiu Nicolae) 

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.28/2013 privind  aprobarea bugetului 

Municipiului Brad pe anul 2013. 

 

Punctul nr.2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal Brad. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, 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 adresa  nr. 

2006/20.03.2013 a Spitalului Municipiului Brad prin care se înaintează spre aprobare 

bugetul de venituri şi cheltuieli al acestei instituţii pe anul 2013, avizat de către 

Consiliul de administraţie, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

aprobarea celor  solicitate.      

 La întocmirea bugetului s-au avut în vedere sumele contractate cu Casa 

Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara Deva şi cu Direcţia de Sănătate 

Publică Hunedoara Deva, precum şi sumele prognozate a fi încasate din prestări 

servicii la cerere în anul 2013.  

 Precizează de asemenea că veniturile Spitalului Municipal Brad pe anul 2013 

se stabilesc în sumă de 11.345,50 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar de la 

finele anului 2012 în sumă 14,43 mii lei, iar cheltuielile bugetului Spitalului 

Municipal Brad se stabilesc în sumă de 11.359,93 mii lei.  



  Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de 

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

hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  

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 Mureş Mihai 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, Duşan Gheorghe Adrian 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, Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile precizează că  cei din conducerea 

Spitalului ne propun un proiect de buget extrem de optimist, comparabil cu ultimul 

buget acoperitor- bugetul anului 2010. Este puţin probabil ca pe parcursul anului să 

fie posibile rectificări succesive prin care să se atingă prognoza. Apreciază că în 

cursul zilei de azi conducerea Spitalului a reuşit să achite acel procent de 85% din 

arierate, astfel încât să nu pună în pericol blocarea bugetului local începând cu luna 

aprilie. Spitalul a rămas cu restanţe la plata viramentelor după salariile din luna 

februarie şi la plata utilităţilor, inclusiv a energiei electrice, pentru care a reuşit un 

grafic de eşalonare pentru a evita deconectarea.Pune în vedere conducerii Spitalului 

şi face apel către Consiliul local să sprijine prin orice mijloace încheierea unor 

contracte favorabile cu CJAS Hunedoara şi DSP Hunedoara, astfel încât să fie 

exclusă sub orice formă sistarea activităţii medicale. 

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că managerul Spitalului şi-a 

respectat Criteriile de performanţă din Contractul de management, astfel încât 

exclude  măsura unor remanieri de conducere, aşa cum s-a întâmplat în alte Spitale 

din judeţ. Este important să reuşim extinderea Secţiei de urgenţe şi să abordăm o 

Centrală Termică proprie pentru reducerea cheltuielilor. 

Domnul Consilier local, Leucian Cristian Serafim insistă asupra susţinerii cu 

orice preţ a funcţionării Spitalului în care sens apelează şi la colegii consilieri să 

susţină acest obiectiv. 

Domnul Consilier local, Hărăguş Ioan precizează că dispune de date potrivit 

cărora din 5000 de bolnavi trataţi în anul 2012  doar 2000 bolnavi sunt din Brad 

ceilalţi 3000 fiind din comunele învecinate. Propune o iniţiativă la Consiliul Judeţean 

Hunedoara pentru a se aloca fonduri Spitalului şi din bugetele acestor comune. 

Domnul Primar, Florin Cazacu   răspunde că toţi asiguraţii plătesc contribuţii 

egale, care se colectează în bugetul asigurărilor sociale, iar de aici Spitalul trebuie să 

primească prin CJAS sume acoperitoare prestaţiilor medicale. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite 

şi taxe locale din  cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de 



şedinţă Ienci Voicu Daniel  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” 

şi  1 consilier absent motivat (Jurj Ovidiu Nicolae)se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr.  29 /2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2013 al Spitalului Municipal Brad . 

 

Punctul nr. 3  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ,,Schimbare destinaţie apartament în cabinet stomatologic şi crearea unei 

alei de acces pe domeniul public” în Brad str. Aleea Poştei Bloc 10 sc. 4 parter 

ap. 57 judeţul Hunedoara. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, 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 Referatul 

nr.4598/15.03.2013 al Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Investiţii prin care 

se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinaţie apartament în 

spaţiu comercial şi creare alee de acces pe domeniul public” în Brad, str. Aleea Poştei 

Bloc 10 sc.3 parter ap. 42 judeţul Hunedoara, conform  Proiectului nr. 646/2012  

întocmit de proiectant de specialitate SC C& M GEPROTIM SRL, arh. Crîng Cornel, 

a Avizului tehnic nr.8/1/3051/07.03.2013 al Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism de pe lângă  Consiliul Local Brad,  a Raportului consultării 

populaţiei cu privire la Planul Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinaţie apartament în 

spaţiu comercial şi creare alee de acces pe domeniul public” în Brad, str. Aleea Poştei 

Bloc 10 sc.3 parter ap. 42 judeţul Hunedoara, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre 

prin care a  propus aprobarea acestui Plan Urbanistic Zonal. 

 Menţionează că beneficiarii proiectului sunt Tabac Theodor Andrei şi Tabac 

Vasilica Vandana, iar obiectivul urmează a fi realizat în municipiul Brad, str. Aleea 

Poştei, Bloc 10, sc. 3, parter, ap. 42, judeţul Hunedoara. 

 Domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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,   domnul Consilier local Mureş Mihai 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, Duşan Gheorghe Adrian 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 Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului 

Investiţii din  cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de 

şedinţă Ienci Voicu Daniel supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” 

şi 1 consilier absent motivat (Jurj Ovidiu Nicolae)se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 30/2013 privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare 

destinaţie apartament în cabinet stomatologic şi crearea unei alei de acces pe 

domeniul public” în Brad str. Aleea Poştei Bloc 10 sc. 4 parter ap. 57 judeţul 



Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinaţie apartament în spaţiu comercial şi creare  

alee de acces pe domeniul public” în Brad str. Aleea Poştei Bloc 10 sc. 3 parter 

ap. 42 judeţul Hunedoara. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, 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 Referatul 

nr.4600/15.03.2013 al Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Investiţii prin care 

se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare destinaţie apartament în 

cabinet stomatologic şi crearea unei  alei de acces pe domeniul public” în Brad, str. 

Aleea Poştei Bloc 10 sc.4  parter ap. 57 judeţul Hunedoara, conform  Proiectului nr. 

654/2012  întocmit de proiectant de specialitate SC C& M GEPROTIM SRL, arh. 

Crîng Cornel, a Avizului tehnic nr.8/2/3401/07.03.2013 al Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă  Consiliul Local Brad,  a Raportului 

consultării populaţiei cu privire la Planul Urbanistic Zonal ,, Schimbare destinaţie 

apartament în  cabinet stomatologic şi crearea unei  alei de acces pe domeniul public” 

în Brad, str. Aleea Poştei Bloc 10 sc.4  parter ap. 57 judeţul Hunedoara, a iniţiat 

prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea acestui Plan Urbanistic 

Zonal. 

 Menţionează că beneficiarii proiectului sunt Ghasemzadehnajafi Ali şi 

Ghasemzadehnajafi Ancuţa Nicoleta, iar obiectivul urmează a fi realizat în municipiul 

Brad, str. Aleea Poştei Bloc 10 sc. 4 parter ap. 57, judeţul Hunedoara. 

 Domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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,  domnul Consilier local Mureş Mihai 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, Duşan Gheorghe Adrian 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 Ienci Voicu Daniel întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de referatul Biroul Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii  

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de 

şedinţă, Ienci Voicu Daniel, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi 

„pentru”, 1 consilier absent motivat (Jurj Ovidiu Nicolae) se  adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 31/2013 privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

,,Schimbare destinaţie apartament în spaţiu comercial şi creare  alee de acces pe 

domeniul public” în Brad str. Aleea Poştei Bloc 10 sc. 3 parter ap. 42 judeţul 

Hunedoara. 

 



Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre  privind închirierea prin licitaţie 

publică a unor spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea 

amenajării unor terase sezoniere. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, 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 Referatul nr. 

4840/20.03.2013 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat, precum 

şi cererile agenţilor economici cu profil de alimentaţie publică, de a amenaja terase 

sezoniere în Municipiul Brad în perioada 15 aprilie - 31 octombrie 2013, s-au 

identificat un număr de 17 amplasamente. 

Cele 17 amplasamente vor fi închiriate în urma  unei licitaţii publice care se va 

realiza în baza Caietului de sarcini pe care l-a propus a fi aprobat prin articolul 2 al 

proiectului de hotărâre. Licitaţia se va organiza de către comisia propusă în art. 4 al 

proiectului de hotărâre formată din 5 persoane, iar preţul de pornire al licitaţiei l-a 

propus să fie de 15 lei/mp/lună . 

De asemenea a propus ca cele 17 terase să fie amenajate cu mochetă de trafic 

intens şi delimitate cu pomi ornamentali sau ghivece de flori pentru a da un aspect cât 

mai plăcut spaţiului. 

 Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de 

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

hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  

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 Mureş Mihai 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, Duşan Gheorghe Adrian 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, Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim propune ca din comisia de 

licitaţie să facă parte domnul consilier local Podaru Vasile – care se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de referatul Biroului Administrarea Domeniului Public şi 

Privat  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de 

şedinţă, Ienci Voicu Daniel, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi 

„pentru” şi 1 consilier absent motivat (Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr.32/2013 privind   închirierea prin licitaţie publică a unor 

spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor 

terase sezoniere. 



 

Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de 

principiu pentru efectuarea demersurilor de a identifica parteneri în vederea 

implementării proiectului/proiectelor, ce vor fi elaborate pentru a accesa 

finanţări din Fondul Social European (FSE), prin intermediul Programului 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POSDRU). 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, 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 propune modificarea titlului proiectului de 

hotărâre şi solicită aprobarea următorului amendament: „Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea efectuării demersurilor de a identifica parteneri în vederea 

implementării proiectului/proiectelor, ce vor fi elaborate pentru a accesa finanţări 

din Fondul Social European (FSE), prin intermediul Programului Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POSDRU)”. 

Domnul Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel supune aprobării 

amendamentul propus de către domnul Primar,  Florin Cazacu şi cu unanimitate de 

voturi se aprobă. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr. 

4944/21.03.2013, Compartimentul relaţii publice şi integrare europeană ne face 

cunoscut că prin Fondul Social European se pot elabora şi implementa proiecte 

pentru atragerea şi menţinerea a cât mai multe persoane pe piaţa muncii, pentru 

reducerea şomajului, îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor aflate în 

căutarea  unui loc de muncă, crearea unor condiţii pentru dezvoltarea întreprinderilor 

profitabile non-agricole, creşterea oportunităţii de angajare a persoanelor din grupuri 

vulnerabile, precum şi pentru construirea unor cariere profesionale. 

Având în vedere că liniile de finanţare prin Fondul Social European urmează a 

fi lansate pentru depunere de proiecte în primul trimestru al acestui an,  a iniţiat 

prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea  efectuării demersurilor de 

a identifica parteneri  în vederea implementării proiectului/proiectelor, ce vor fi 

elaborate pentru a accesa finanţări din Fondul Social European (FSE), prin 

intermediul Programului Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor 

Umane (POSDRU).  

 Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de 

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

hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  

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 Mureş Mihai 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, Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru 

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

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 



 Domnul consilier local Duşan Gheorghe Adrian părăseşte lucrările şedinţei. 

Domnul Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

    Domnul Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de 

şedinţă, Ienci Voicu Daniel, supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 15 voturi 

„pentru”, 1 consilier lipsă vot (Duşan Gheorghe Adrian) şi 1 consilier absent motivat 

(Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.33/2013 privind 

aprobarea  efectuării demersurilor de a identifica parteneri în vederea 

implementării proiectului/proiectelor, ce vor fi elaborate pentru a accesa 

finanţări din Fondul Social European (FSE), prin intermediul Programului 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POSDRU) . 

 

Punctul nr.7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării 

cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel, 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 propunerile 

făcute de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” 

Brad, precum şi de către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” 

Brad de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în 

comun personalului didactic, care se deplasează de la localitatea de reşedinţă la locul 

de muncă (în municipiul Brad) şi retur, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care 

a propus aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenţionat pe luna februarie 

2013 în sumă de 4991,02 lei după cum urmează: 

   - Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad                        616 lei     

   - Colegiul Naţional ,,Avram Iancu”– Şcoala Generală ,,Mircea   Sântimbreanu” 

                                                    1446 lei    

- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” – Şcoala Generală ,,Horea,Cloşca şi Crişan” 

                                                        1247, 98 lei 

- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad                         1681, 04 lei            

 Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea 

drepturilor băneşti de către cele două Centre bugetare numai după virarea sumelor din 

bugetul local al Municipiului Brad.   

Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de 

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

hotărâre iniţiat,   domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  dă citire raportului 

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

de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier 

local Mureş Mihai 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 . 

Revine domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 



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

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de 

şedinţă, Ienci Voicu Daniel, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi 

„pentru” şi 1 consilier absent motivat (Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă  Hotărârea 

Consiliului Local nr.34/2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor de 

transport pentru cadrele didactice. 

 

Punctul nr.8. Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui nou 

reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad pentru a face parte din 

Consiliul etic al Spitalului Municipal Brad. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, 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 faptului că, mandatul de 

consilier local al domnului Ciur Gheorghe, care a fost desemnat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.49/2012 pentru a face parte din Consiliul etic al Spitalului 

Municipal Brad, a încetat odată cu constituirea noului Consiliu Local al Municipiului 

Brad în 29 iulie 2012, se impune desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului 

Local Brad ca membru în Consiliul etic al instituţiei mai sus menţionate. 

 Precizează că atribuţiile Consiliului etic sunt cele prevăzute în art. 4 al 

Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1209/2006, adică de a analiza cazurile de încălcare 

a normelor de conduită în relaţia pacient–medic-asistentă, a normelor de 

comportament, a disciplinei în unitatea sanitară, de a verifica conduita personalului 

medico sanitar şi auxiliar, de a sesiza organele statului dacă se constată încălcări ale 

codului de deontologie medicală, de a analiza sesizările pacienţilor referitoare la actul 

medical, de a veghea la respectarea demnităţii umane şi de a propune măsuri cu 

caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.  

 Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad pentru a 

face parte din Consiliul etic al  Spitalului Municipal Brad. 

Domnul Consilier local Mureş Mihai 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, Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul  Consilier local Ştefan Bogdan Mihai - preşedinte al Comisiei pentru 

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

propune să facă parte  din Consiliul etic al  Spitalului Municipal Brad domnul 

consilier local Hărăguş Ioan – propunere aprobată cu unanimitate de voturi 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 

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

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  

Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 

voturi „pentru” şi 1 consilier absent motivat (Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr.35/2013 privind  desemnarea unui nou 



reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad pentru a face parte din 

Consiliul etic al Spitalului Municipal Brad. 

 

Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind prelungirea Protocolului de 

colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Serviciul de 

Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, dă cuvântul domnului 

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

prezenta expunerea  de motive,  dumnealui fiind unul dintre iniţiatori. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că  având în vedere Protocolul de 

colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Serviciul de 

Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara,  pe o perioadă de un an, ţinând cont şi 

de numărul mare de solicitări din partea acestui serviciu, a iniţiat prezentul proiect de 

hotărâre prin care a  propus prelungirea acestui protocol  până la data de 31.03.2014. 

 Menţionează că la încheierea Protocolului de colaborare s-a avut în vedere  

întărirea gradului de siguranţă comunitară în Municipiul Brad, prevenirea săvârşirii 

unor infracţiuni, precum şi reintegrarea în comunitate a persoanelor care au săvârşit 

infracţiuni. 

 În acest sens s-au întocmit de către compartimentele de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Brad referate şi rapoarte de evaluare la solicitarea Serviciului 

de Probaţiune pentru învinuiţii şi inculpaţii minori şi majori de pe raza municipiului 

Brad şi s-au furnizat date despre situaţia socială şi familială a acestora. 

 În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea primarului 

Municipiului Brad pentru a semna Protocolul de colaborare între Consiliul Local al 

Municipiului Brad şi  Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 

 Domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  dă citire raportului Comisiei 

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

agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi  domnul Consilier 

local Mureş Mihai 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, Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 

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

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de 

şedinţă, Ienci Voicu Daniel, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi 

„pentru” şi 1 consilier absent motivat (Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 36/2013 privind prelungirea Protocolului de colaborare 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Serviciul de Probaţiune de 

pe lângă Tribunalul Hunedoara. 

 

 Punctul nr.10.  Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că va retrage  

Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume pentru organizarea 

Festivalului Internaţional de Umor ,,Liviu Oros” Ediţia a XIII- a în Municipiul 

Brad deoarece domnul Dorel Vişan – laureat al premiului „Omul anului 2013” nu 



poate participa la data stabilită fiindcă este  prins în  alte activităţi artistice. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, supune la vot retragerea  

proiectului de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” se retrage de pe ordinea de zi. 

 

 Punctul nr. 11. Proiectul de hotărâre privind  modificarea punctului 4 din 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 16/2013.  

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, dă cuvântul domnului 

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

prezenta expunerea  de motive,  dumnealui fiind unul dintre iniţiatori. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că  Grădiniţa cu Program Prelungit 

,,Floare de Colţ” Brad  ne solicită prin  adresa nr. 124/07.03.2013 modificarea 

denumirii unităţii de învăţământ din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 

16/2013 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza Municipiului Brad pentru anul 

şcolar 2013-2014 . 

 Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

modificarea punctului 4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 16/2013  

care va avea următorul conţinut:  

                ,, Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ ” Brad 

       a) Grădiniţa cu Program Prelungit Brad str. Horea nr. 25-27 

      b) Grădiniţa cu Program Normal  Brad str. Liceului nr. 1”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Domnul Consilier local Mureş Mihai 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, Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 

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

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de 

şedinţă, Ienci Voicu Daniel, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi 

„pentru” şi 1 consilier absent motivat (Jurj Ovidiu Nicolae) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 37/2013 privind modificarea punctului 4 din Anexa la 

Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 16/2013. 

 

Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.4830/19.03.2013 a 

consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local al 

Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care 

Consiliul local al municipiului Brad este parte - prin care se aduc la cunoştinţa 

domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care este citat 

Consiliul local al municipiului Brad. Domnii consilieri au luat act de aceasta. 

 

 Se trece la următorul punct şi anume  Raportul  nr. 4938/21.03.2013 privind 

starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Brad pe anul 2012. 

Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate. 

               

Se trece la analizarea şi discutarea adresei nr. 16/07.03.2013 a Asociaţiei 

pentru tehnică şi educaţie prin care solicită folosinţă gratuită pentru spaţiul în care 



îşi desfăşoară activitatea de educaţie tehnică şi recreere, respectiv o parte din 

Atelierul - Şcoală de pe str. Victoriei, nr.1, în suprafaţă de 48,6 mp şi un hol cu 

suprafaţa de 11,75 mp.  Se precizează că  se vor executa lucrări de reabilitare 

interioară şi exterioară a clădirii cu instalaţii aferente şi mobilier adecvat, pe fonduri  

asigurate de Palatul Copiilor din Deva.  Domnii consilieri sunt în unanimitate de 

acord cu cele solicitate, urmând a se promova un proiect de hotărâre privind 

atribuirea în folosinţă gratuită a acestui spaţiu Asociaţiei Tinerilor pentru Tehnică şi 

Educaţie  Brad. 

 

Se trece la analizarea şi discutarea – adresei nr.4928/21.03.2013 a 

Compartimentului audit intern, urmare, a discuţiilor purtate la şedinţa  ordinară din 

luna februarie referitor la majorarea cu 8% a contravalorii transportului cadrelor 

didactice cu 8% . Se arată că în conformitate cu actele normative în vigoare nu există 

temei legal pentru majorarea cu  8% a contravalorii transportului  cadrelor didactice  

deoarece nu poate fi considerat un drept salarial aşa cum susţinea doamna consilier 

local Suciu Angela la şedinţa ordinară din data de 26.03.2013. Domnii consilieri au 

luat act de cele prezentate. 

 

Se trece la analizarea şi discutarea – adresei  nr.958/26.02.2013 a Spitalului 

Municipal Brad  prin care sunt prezentate măsurile propuse de managerul Spitalului 

municipal Brad pentru redresarea situaţiei financiare a spitalului de care domnii 

consilieri au luat act. 

Se trece la analizarea şi discutarea - cererii nr.4941/21.03.2013 a domnului 

Marţiş Ionel Iustin prin care supun atenţiei unele nemulţumiri cu privire la starea 

drumului vicinal „Valea Şteaului” din satul Ţărăţel, solicitând efectuarea unor lucrări 

de modernizare a drumului, respectiv zid de sprijin, rigole, asfalt. 

Petiţionarul, care este prezent în sală, solicită luare de cuvânt. Cu acordul 

domnilor consilieri locali, expune starea drumului, afirmând că nu acceptă lucrări de 

întreţinere, ci doar o investiţie de amploare, dată fiind importanţa acestui drum. 

Domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile afirmă că în bugetul din acest an este 

prinsă o anumită  sumă  pentru  întreţinere drumuri  şi străzi, iar după aprobarea 

bugetului  se va iniţia procedura de atribuire a lucrării, unui executant autorizat. În 

cadrul acestui contract drumul Valea Şteaului nu poate fi modernizat ci doar reparat, 

dar în capitolul  bugetar „Alte cheltuieli de investiţii” a fost cuprinsă o sumă cu 

destinaţia elaborării documentaţiilor tehnico-economice  pentru acest obiectiv, ceea 

ce este strict necesar în vederea promovării unei investiţii ulterioare. 

 

Se trece la analizarea şi discutarea cererii nr. 5112/25.03.2013 a domnilor 

consilieri Străuţ Florin şi Leucian Cristian prin care solicită introducerea pe 

ordinea de zi a şedinţei ordinare din luna martie 2013 a adreselor nr. 4689/18.03.2013 

şi nr. 4690/18.03.2013 aparţinând unui grup de cetăţeni din municipiul Brad, de pe 

str. General Vasile Milea, bloc. B8 de care domnii consilieri au luat act în cadrul 

şedinţelor de comisii de specialitate. Opinia Consiliului local este că la repartiţia 

energiei termice pe apartamente s-a respectat Metodologia aprobată pentru 

consumatori colectivi necontorizaţi, iar pentru satisfacerea pretenţiilor privind apa 

potabilă este nevoie de branşamente individuale care pot fi realizate pe cheltuielile 

proprii ale consumatorilor, întrucât pentru asemenea lucrări nu pot fi alocate fonduri 



publice. 

 

Se trece la analizarea şi discutarea Hotărârii nr.2/04.03.2013  a ADI 

„Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” prin care se 

aprobă cotizaţia pentru anul 2013 a membilor Asociaţiei la valoarea de 0,45 

lei/locuitor/an, alţii decât Consiliul Judeţean Hunedoara de care domnii consilieri au 

luat act. 

 

      Se trece la analizarea şi discutarea Referatului nr. 5242/27.03.2013 al 

Compartimentului Resurse Umane prin care se solicită un acord de principiu în 

vederea trecerii postului de consilier juridic din cadrul Aparatului Permanent al 

Consiliului Local al Municipiului Brad în cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului la Compartimentul juridic urmând a se face demersurile necesare la 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti. Domnii consilieri au luat act de 

cele solicitate şi cu unanimitate de voturi dau avizul de principiu. 

 

          Se trece la analizarea şi discutarea Scrisorii de intenţie nr. 5225/27.03.2013 

a SC Beauty Triton Srl prin care îşi manifestă intenţia de a organiza în municipiul 

Brad activităţi artistice sub denumirea de „Festivalul Berii” la o dată stabilită de 

comun acord. Se solicită punerea la dispoziţie a unor amplasamente de pe domeniul 

public şi privat pentru a-şi putea desfăşura activităţile specifice. Domnul Primar 

Florin Cazacu propune ca o comisie formată din preşedinţii comisiilor de specialitate 

şi dumnealui să stabilească o întâlnire cu reprezentanţii societăţii susamintite  pentru 

a putea analiza şi stabili condiţiile asocierii. Domnii consilieri în unanimitate dau 

acordul de principiu în vederea organizării „Festivalului Berii” după ce se vor stabilii 

condiţiile şi perioada desfăşurării acţiunii. 

 

Se trece la punctul Diverse.  

 Domnul consilier Mureş Mihai solicită ca unul dintre consilierii care fac parte 

din Comisia constituită în vederea realizării unei noi Centrale Termice în municipiul 

Brad să se deplaseze la Bucureşti pentru a obţine acel aviz pentru realizarea 

parteneriatului public privat. 

Domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că dumnealui chiar astăzi a 

vorbit cu domnul Goriţă Ciprian – consilier al Ministrului Dan Şova, care a afirmat că 

a studiat documentaţia de la Brad şi a redactat un răspuns scris care va putea fi urmat 

de o deplasare a unor specialişti la UCCPPP Bucureşti, în vederea unor clarificări 

ulterioare.Consiliul local va fi informat operativ cu privire la evoluţia acestui demers. 

Domnul Simedrea Iulian - delegat al satului Mesteacăn solicită a se lua măsuri 

în vederea reparaţiilor drumurilor săteşti. I se răspunde că în cadrul viitorului contract 

ce va fi atribuit în cursul lunii aprilie prin licitaţie, se va interveni şi pe aceste drumuri  

în limita fondurilor alocate. 

Domnul consilier local Leucian Cristian Serafim solicită toaletarea sau tăierea 

unui brad, de pe str. 1 Iunie, bl. B14. Solicitarea va fi preluată spre soluţionare de 

către Serviciul de Gospodărire Comunală şi  Compartimentul Protecţia Mediului. 

Domnul delegat sătesc Groza Liviu solicită repararea drumului asfaltat DC 16 

şi amplasarea unui container pentru colectarea PET-urilor din satul Ruda – Brad. 

Domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că drumul se va repara prin 



plombare odată cu reluarea proiectului de investiţii”Modernizare DC 16” în limita a 

100 mii lei – sumă alocată prin bugetul actual.  

Domnul Primar Florin Cazacu anunţă Consiliul local că DNA Alba Iulia a 

dispus neînceperea urmăririi penale a făptuitorului  Cazacu Florin în Dosarul privind 

achiziţiile publice din anul 2011 şi că se află în curs de analiză reclamaţia Curţii de 

Conturi către ANRMAP în acelaşi domeniu. Mai informează că a căştigat la instanţa 

de fond - Judecătoria Brad contestarea amenzii contravenţionale în ceea ce priveşte 

acordarea unor sume asociaţiilor sportive şi bisericilor. 

 Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, 

declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad 

din data de 28.03.2013.   

    

 

Brad, 28.03.2013 

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR 

 

    IENCI VOICU DANIEL                                            BORA CARMEN-IRINA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


