
        R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

 

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

încheiat azi, 28 martie  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 martie 2019 prin Dispoziţia nr. 175/22.03.2019 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 martie 2019, conform 

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

La şedinţă au fost prezenţi  16 consilieri locali în funcţie, domnul consilier local Petru 

Voicu Huieț  fiind absent. 

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,  Carmen-

Irina Bora. 

 În calitate de invitat a participat domnul Lucian Miron  – care are delegate atribuțiile 

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

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

Spitalului Municipal Brad, Domnul Adrian Grosu – director a S.C. TERMICA BRAD S.A., 

precum și doamna Mariana Bordea – contabil - șef al S.C. TERMICA BRAD S.A. . 

 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 28 februarie  2019  care a fost 

aprobat cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Petru Voicu Huieț). 

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 aprobarea  Documentaţiilor tehnico-economice și a 

Devizului general pentru obiectivul de investiţii „ POD ÎN LOCALITATEA VALEA 

BRADULUI PE DC 10, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad.  

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui post temporar înafara 

organigramei –iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor privind criteriile pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru 

tineri, destinate închirierii  –iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

4.  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea și gestiunea S.C. APA PROD 

S.A. Deva – operator al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare - a  unor bunuri 

imobile, proprietatea publică a Municipiului  Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

  5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei  nr. 79, etaj II, din Blocul 105 G, 

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

Primarul Municipiului Brad. 

  6. Raportul Primarului Municipiului Brad nr.19.714/12.03.2019 privind starea 

economică socială şi de mediu a Municipiului Brad pe anul 2018. 

  7.  Informarea nr. 20922/22.03.2019 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

       8.  Diverse. 

                              

  Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune la vot ordinea de zi prezentată 

care se aprobă cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Petru Voicu Huieț). 

 

 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 

următoarele puncte: 

                

  Suplimentar  1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

139/2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice (faza DALI) şi a Devizului 

General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE  ȘI EXTINDERE SISTEM DE 

ILUMINAT PUBLIC  ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”  – inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 Suplimentar  2.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi   

cheltuieli pe anul 2019 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 Suplimentar  3. 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  – inițiat de Primarul Municipiului Brad.                     

 Suplimentar  4.  Proiect de hotărâre   privind modificarea tarifelor pentru activităţile 

de salubrizare stradală prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA 

pe raza Municipiului Brad – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Suplimentar  5.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 193/2018 privind stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2019, a salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad,  aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad 

și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad – 

inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

  Suplimentar  6.  Proiect de hotărâre   pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

30/2019  privind  aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile proprietarilor și/sau 

deținătorilor legali ai acestora  din municipiul Brad, județul Hunedoara – inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 Suplimentar 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului 

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

preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II  al anului şcolar 2018 – 2019 – 

inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

   Suplimentar  8.   Adresa nr. 55720.03.2019 a  S.C. TERMICA  BRAD  S.A. 

  Suplimentar  9.   Adresa nr. 21292/26.03.2019 a SC JAKO PARTS SRL. 

 

          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 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Petru Voicu Huieț). 
 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, supune aprobării Ordinea de zi în 

ansamblul ei care se aprobă cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Petru 

Voicu Huieț). 

 



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

aprobată. 

 

Punctul  nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiilor tehnico-

economice și a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „POD ÎN LOCALITATEA 

VALEA BRADULUI PE DC 10, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” – 

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  Satul Valea Bradului, cu o populație de 

cca 700 de locuitori este amplasat de-a lungul pârâului cu același nume, afluent din dreapta al 

Crișului Alb, pe direcția nord – sud, pe ambele părți ale acestuia. 

 Accesul în localitate se face pe DC 10 care se desprinde din DN 76 (strada Republicii) 

ca strada Minerilor, continuând pe strada Horea și apoi pe strada Frunză Verde, spre periferia 

nordică a municipiului Brad, zonă în care se află Valea Bradului. 

 DC 10 este parțial modernizat cu un gabarit la nivel de o bandă de circulație, până la 

bifurcația drumului spre Potingani, asfaltarea fiind oprită la podul peste pârâul Valea 

Dreaptă.  

 Unica legătură între satul valea Bradului și localitatea Potingani, respectiv 

continuitatea drumului comunal 10, o constituie acest pod de lemn. 

 În situația în care acest pod devine inutilizabil, localitatea va fi fragmentată, legătura 

rutieră fiind total întreruptă, implicațiile tehnico-economice fiind majore. 

 În urma unei expertize tehnice efectuate s-a constatat că podul se află într-o stare 

avansată de degradare, are o capacitate portantă limitată și, în concluzie, este impropriu 

pentru utilizare atât de către pietoni, cât și de către vehicule și autovehicule. 

 Proiectul nr. 853/2018, elaborat de SC APECC SRL Timișoara, a fost promovat pentru 

construirea unui nou pod cu grinzi din beton precomprimat, cu un gabarit corespunzător unui 

drum cu o bandă de circulație și un trotuar, amplasat pe partea din aval. 

 Ca urmare a construirii unu pod nou care să facă legătura dintre cele două sate, 

transportul pietonal și auto se va putea desfășura în mod normal și se va facilita continuarea 

lucrărilor de asfaltare a DC 10. 

 Acest proiect va avea ca rezultat creșterea vitezei de deplasare și parcurgerea de 

distanțe mai scurte între obiective, exploatații agricole și gospodării, crearea de noi locuri de 

muncă prin asigurarea condițiilor de transport și prin înființarea de noi societăți comerciale 

cu specific zonal și valorificarea mai amplă a potențialului agricol și forestier din zonă. 

 Pentru asigurarea unui nivel de viabilitate inclusiv a unei capacități portante 

corespunzătoare, se recomandă executarea următoarelor lucrări la structura de traversare 

peste pârâul Valea Dreaptă din satul Valea Bradului: 

   - pregătirea terenului prin demolarea podului existent; 

   - dimensionarea hidraulică corectă a podului nou pentru a se preîntâmpina 

producerea de afuieri în condițiile preluării unui debit cu probabilitatea anuală de depășire de 

1%; 



   - alegerea unei soluții de traversare corelată cu cerințele tehnice ale 

administratorului drumului; 

   - realizarea pe cât posibil a unui gabarit cât mai apropiat de cel 

standardizat pentru podul amplasat pe drum local la traversarea unei localități; 

   - dimensionarea structurii podului în conformitate cu cerințele 

administratorului drumului; 

   - echiparea corespunzătoare: cale și parapet; 

   - curățarea și reprofilarea albiei de vegetație și aluviuni pe lungimi 

conforme legislației în vigoare; 

   - analiza privind oportunitatea realizării de ziduri de sprijin cu rol de 

protecție împotriva eroziunilor malurilor. 

 Caracteristicile principale ale podului proiectat sunt următoarele: 

   - categoria de importanță: B 

   - categoria construcției : 4 

   - clasa de importanță: IV definitivă principală; 

   - clasa de încărcare: LM 1; 

   - lungimea podului: 11,84 m; 

   - deschiderea podului: 10,50 m; 

   - lumina podului: 9,88 m; 

   - lățimea podului: 5,96 m; 

   - partea carosabilă: 4,00 m; 

   - trotuar: 1,00 m; 

   - declivitate pod: 0,5 %; 

   - profil transversal – acoperiș: 2,00 %. 

 Caracteristicele principale ale rampelor de acces proiectate sunt următoarele: 

   - platforma: 6,00 m; 

   - partea carosabilă: 4,00 m; 

   - trotuar denivelat, partea stângă, rampa aval: 1,00 m; 

   - acostamente neconsolidate din balast: - min. 0,5 m; 

   - panta transversală pe partea carosabilă: variabilă; 

   - panta transversală pe acostamente: 4%. 

 Valoarea totală a investiției este de  897.707,35 lei cu TVA inclus,  respectiv 

754.972,03 lei fără TVA din care C + M =  740.471,9 lei cu TVA inclus, respectiv 622.245,29 

lei fără TVA. 

 Mai menționează că acest obiectiv de investiții se va realiza cu finanțare multianuală. 

 În Lista sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, la Capitolul 84 – 

”Transporturi”, Anexa 3 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli a Municipiului Brad a fost prins 

și acest obiectiv de investiții cu suma de 49.800 lei pentru cheltuieli de proiectare și studii de 

teren, sumă care este cuprinsă în valoarea totală a devizului amintită mai sus. 

 În scopul continuării lucrărilor la acest obiectiv de investiții prezentat, în Lista sinteză 

a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, la Capitolul 84 - ”Transporturi”, se va cuprinde o 

sumă de bani în funcție de disponibilitățile  bugetului local pentru cheltuielile de capital. 



 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, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

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

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

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

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

Domnul preşedinte de şedinţă,  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. 2 lit. a din Legea nr. 

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

ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Mihai Mureș, supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 

16 voturi "pentru”, 1 consilier local  absent (Petru Voicu Huieț) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 32/2019  privind aprobarea  Documentaţiilor tehnico-economice și a 

Devizului general pentru obiectivul de investiţii „POD ÎN LOCALITATEA VALEA 

BRADULUI PE DC 10, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”.  

 

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui post temporar 

înafara organigramei – 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 urma aprobării proiectului 

Comunitatea Brad  - Acceptă sprijinul nostru, ID MYSMIS2014: 101234, depus în cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4.2 Prioritatea de 

investiție  9.ii Integrarea socioeconomică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii, 

apel de proiecte POCU/20/4/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (non - 

roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, 

cu codul MYSMIS 2014:YD 101234, s-a aprobat și componența echipei de proiect a 

partenerului Primăria Municipiului Brad. 



 Astfel, echipa de proiect este alcătuită din: director de program, jurist și diriginte de 

șantier. Aceste posturi sunt pe perioadă determinată și au timp de lucru parțial, și anume 4 ore 

/ zi.  

 Conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara 

organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru 

activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, ”Înființarea 

posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri 

europene nerambursabile se aprobă prin act administrativ al conducătorului instituției și/sau 

autorității publice și va conține cel puțin numărul și denumirea posturilor, precum și nivelul 

de salarizare al fiecărui post, conform tarifelor orare din ghidul solicitantului - condiții 

generale și specifice aplicabile, astfel cum au fost aprobate în cererile de finanțare de către 

autoritatea finanțatoare care gestionează programul din care este finanțat proiectul, în limita 

bugetului aprobat.” 

 În prezent, postul de director de program este ocupat de doamna Ioana Manea, 

consilier juridic în cadrul Compartimentului Relații Publice din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

  În urma semnării unui alt contract de finanțare, doamna Manea Ioana a început 

implementarea unui alt proiect prin Programul Operațional Regional și va fi nevoită să 

renunțe la postul de director de program deținut. 

 Astfel, consider că se impune angajarea unei persoane pe postul de director de program 

aferent activităților partenerului Primăria Municipiului Brad, sens în care am inițiat prezentul 

proiect de hotărâre prin care am propus înființarea unui post temporar de director de 

program, în afara organigramei instituției. 

 Precizez că angajarea specialistului pe această funcție se va face prin contract 

individual de muncă încheiat pe perioadă determinată, până la data finalizării proiectului. 

Remunerarea acestuia se face din bugetul aprobat pentru partenerul Primăria Municipiului 

Brad, cu respectarea cofinanțării de 2%. Încadrarea pe post a directorului de program se va 

face prin aplicarea tarifului orar net de 42,08/oră, cu timp parțial de 4 ore/zi pe durata 

contractului. 

 Condițiile necesare ocupării acestui post au fost stabilite prin cererea de finanțare și au 

avut în vedere criterii tehnice și de specialitate specifice activității de reabilitare ce revine 

partenerului Primăria Municipiului Brad. 

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

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

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat 

   



 Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș întreabă dacă sunt discuții pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea solicită ca inițatorul proiectului  de hotărâre să 

facă niște precizări suplimentare dat fiind faptul că din materialele prezentate nu a deslușit 

despre ce proiect este vorba. Întreabă, totodată că dacă se angajează director de program se 

mai angajează și firmă de consultanță. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că este vorba despre un proiect POSDRU 

care face parte dintr-o rețea transeuropeană și anume Proiectul „Comunitatea Brad – Acceptă 

sprijinul nostru”, proiect a cărui valoare totală este de 26,773,800.00  lei, contribuția 

Municipiului Brad  fiind de 52.945,14 lei, adică 5% din proiect.  

  Menționează că obiectivul proiectului este de a reabilita infrastructura de locuit și 

îmbunătățirea condițiilor de trai  și anume reabilitare termică pentru 5 blocuri aflate în zona 

marginalizată a orașului printre care se află și Blocul 105 G situat pe strada Adrian Păunescu, 

nr. 2. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că Municipiul Brad care este partener în 

acest proiect are desemnată prin dispoziția Primarului o echipă de proiect în cadrul căreia în 

acest moment ca director de program este doamna Ioana Manea , care însă în urma semnării 

unui alt contract de finanțare, a început implementarea unui alt proiect prin Programul 

Operațional Regional și va fi nevoită să renunțe la postul de director de program deținut, fapt 

pentru care se impune angajarea altei persoane pe acest post sens în care a inițiat acest 

proiect de hotărâre  

 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  

16 voturi "pentru” și 1 consilier local  absent (Petru Voicu Huieț)  se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 33/2019 privind aprobarea înființării unui post temporar înafara 

organigramei. 

 

 Punctul nr. 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor privind criteriile 

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 

locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii.  

 

 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. 



113/2010 au fost aprobate criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, precum şi punctajul 

acordat pentru fiecare criteriu în parte în vederea întocmirii listelor de priorităţi pentru 

repartizarea locuinţelor realizate de către ANL destinate închirierii şi construite în cadrul 

acestui program.  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 420/2018 au fost aduse o serie de modificări Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea 

Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001. 

Urmare acestor modificări, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a supus spre 

aprobare propunerile privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în 

municipiul Brad, județul Hunedoara.   

Aceste criterii sunt de două feluri: criterii de acces la locuință și criterii de ierarhizare 

stabilite prin punctaj. 

Criteriile de acces la locuință sunt eliminatorii și se referă la: vârsta de până la 35 de 

ani la data depunerii cererii și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni 

de la împlinirea acestei vârste; să nu dețină sau să nu fi deținut o altă locuință în proprietate 

(soț/soție); să nu fie beneficiarul unei alte locuințe  cu chirie în municipiul Brad (proprietatea 

de stat, a Municipiului Brad sau a unității în care își desfășoară activitatea); să își desfășoare 

activitatea în municipiul Brad sau pe o rază teritorială de până la 50 km distanță de 

municipiul Brad; solicitanții care-și desfășoară activitatea în afara municipiului Brad trebuie 

să facă dovada că au domiciliul în municipiul Brad de cel puțin un an. 

 În cazul în care aceste criterii de acces sunt îndeplinite, solicitantul va fi punctat în 

baza criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj. Aceste criterii de ierarhizare prin 

punctaj se referă la: situaţia locativă actuală, starea civilă, starea de sănătate actuală, 

vechimea cererii solicitantului, nivelul studiilor, situaţii locative sau sociale deosebite, 

venitul mediu net lunar/membru de familie. 

 Criteriile de acces la locuință sunt adaptate la situațiile concrete existente pe plan local, 

numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale. 

 Pentru criteriile de ierarhizare prin punctaj nu se admit modificări și/sau completări, 

acestea fiind preluate sub forma și cu punctajul stabilite în anexa nr. 11 la Normele  

metodologice  pentru  punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înființarea  Agenției Naționale pentru Locuințe. 

 Hotărârea care se va adopta se va transmite spre avizare Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administrației Publice. 

 Forma finală a criteriilor se va adopta după primirea avizului favorabil al Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și efectuarea eventualelor modificări și 

completări solicitate prin avizul respectiv. 

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

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

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

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

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



  Domnul preşedinte de şedinţă, 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  absent (Petru Voicu Huieț)   

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2019 privind aprobarea propunerilor 

privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii . 

 

 Punctul nr. 4.  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea și gestiunea S.C. 

APA  PROD S.A. Deva – operator al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare - 

a  unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului  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 prin Programul Operațional Sectorial 

„Mediu” 2007-2013 (faza 1) și Programul Operațional Infrastructura 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, bunurile 

identificate fiind prinse, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 24/2019,  

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. 

 Conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și canalizare nr. 5400/2009, bunurile imobile care au făcut obiectul Anexei 

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 24/2019 pentru completarea 

inventarului domeniului public al Municipiului Brad urmează a fi predate, pe bază de proces-



verbal de predare – primire, operatorului S.C. APA PROD S.A. spre administrare și 

gestionare. 

 Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus darea în administrarea 

și gestiunea S.C. APA PROD S.A Deva – operator al serviciului public de alimentare cu apă 

și canalizare – a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Brad, județul 

Hunedoara. 

 Darea în administrare se va face pe durata de funcționare a S.C. APA PROD S.A. Deva 

și Primarul Municipiului Brad va fi împuternicit să semneze un contract de administrare în 

acest sens. 

 Precizează că beneficiarul dreptului de administrare va asigura întreținerea 

corespunzătoare a bunurilor imobile preluate, exercitând posesia și folosința asupra acestora, 

în condițiile legii. 

 Predarea bunurilor imobile se va face în termen de 30 zile de la data adoptării 

prezentei hotărâri pe baza unui proces-verbal de predare-primire de către o comisie a cărei 

componență a propus a fi următoarea: 

                    Preşedinte:   -  Podaru  Vasile       -  Viceprimar Municipiul Brad; 

                  Secretar:      - Lăzărescu Cristina – şef Birou pentru Administrarea Domeniului        

Public şi Privat;                                 

                    Membri:       -  Petrean Gabriela    - şef  Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, 

Taxe şi Impozite Locale;  

                                       - Herczeg Adrian - inspector de specialitate în cadrul 

Compartimentului unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de utilități 

Publice; 

                                        - Fodor Cristian – inspector în cadrul Compartimentului Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului; 

                                        - _____________________           - consilier local; 

                               -  ___________________               -  consilier local. 

 

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 Comisie. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan, propune ca domnul consilier local, Iosif 

Manea, să facă parte din Comisie. 

Domnul consilier local, Iosif Manea, propune ca domnul consilier local, Ionel Daniel 

Adam, să facă parte din Comisie. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Mihai Mureș, întreabă dacă mai sunt alte propuneri. 

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

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 3 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 aleși cu 16  

voturi „pentru” atât domnul consilier local Iosif Manea cât și domnul consilier local Ionel 

Daniel Adam pentru a face parte din comisie.”  

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

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

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

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

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

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

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

 Domnul preşedinte de şedinţă, 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  absent (Petru Voicu Huieț)     

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2019 privind darea în administrarea și 

gestiunea S.C. APA PROD S.A. Deva – operator al serviciului public de alimentare cu apă 

și canalizare - a  unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului  Brad, județul 

Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 5.  Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei  nr. 79, 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. 79 din Blocul 105 G, situat 

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



chirie de către  doamna  Florea Alexandrina  în baza Contractului de închiriere nr. 

14193/21.05.2018. 

 Datorită unor probleme familiale și de sănătate, având o vârstă  destul de înaintată, și 

anume vârsta de 80 de ani, nu s-a putut muta în locuință  renunțând la contract. Astfel 

locuința a  devenit disponibilă pentru a fi repartizată unui alt solicitant. 

 Menționează 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. 79 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian 

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

dezbatere în forma prezentată. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

  Domnul  preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

Domnul  preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș,  dă cuvântul doamnei  consilier local, 

Adina Beciu - secretarul  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, Adina Beciu, menţionează că în cadrul Comisiei pentru 

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

analizate 3 dosare şi anume: Stanciu Florina 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, Adina Beciu, 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:  

  

          SATNCIU FLORINA CRISTINA, are domiciliul stabil în municipiul Brad, sat 

Țărățel, nr. 240 unde împreună cu mama sa au fost tolerate în spațiu de către numitul Manea 

Nicolae. 

 În urma unor neînțelegeri, proprietarul le-a pus în vedere să își găsească o altă locuință 

fapt pentru care în acest moment locuiește tot împreună cu mama sa, care este bolnavă,  pe 

strada Avram Iancu, nr. 5A,  în locuința numitului Trifan Marcel. Este angajată la S.C. 

REVITAL S.R.L. cu un salariu net lunar de 1500 lei iar mama sa este angajată la S.C. PAN 

AUR S.R.L. tot cu un salariu net lunar de 1500 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, domnul Haida Florin 

Gheorghe  a obținut 16  voturi ”pentru”iar  doamna  Borbely Violeta – Elena și doamna 

Stanciu Florina Cristina nu au  obținut nici un vot,  astfel că locuința nr. 79 din imobilul 

,,Bloc 105 G” situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara va fi 

repartizată domnului Haida Florin Gheorghe”.                            

         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  absent (Petru Voicu Huieț)       

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2019 privind repartizarea locuinţei  nr. 79, 

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

judeţul Hunedoara. 

  

 Punctul nr. 6. Raportul Primarului Municipiului Brad nr.19.714/12.03.2019 privind 

starea economică socială şi de mediu a Municipiului Brad pe anul 2018. 

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

 

 Punctul nr. 7.  Informarea nr. 20922/22.03.2019 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 1.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 139/2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice (faza DALI) şi a 

Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE  ȘI EXTINDERE 

SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC  ÎN 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 Municipiul Brad, prin Compartimentul 

Implementare Proiecte, dorește accesarea în cadrul  Programului Operațional Regional 2014 

– 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea C – Iluminat Public a unor fonduri 

nerambursabile pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere sistem de iluminat 

public in Municipiul Brad.” 

 În acest scop, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2018 a fost aprobată 

Documentaţia Tehnico - Economică (faza DALI) şi Devizul General pentru obiectivul de 

investiţii „MODERNIZARE  ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC  ÎN 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 În urma solicitării de clarificări nr. 5847/18.03.2018 a Organismului Intermediar ADR 

Vest, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 20427/18.03.2019, punctul 23, lit. e), 

a fost solicitată modificarea și refacerea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a 

documentației tehnico-economice. 

 Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus: 

- modificarea titlului hotărârii astfel: <<Hotărâre privind aprobarea principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extindere sistem 

de iluminat public în municipiul Brad”>>; 

- modificarea Art. 1 care va avea următorul conținut: ”Se aprobă Descrierea  



Investiției, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”; 

         - modificarea Art. 2 care va avea următorul conținut:  << alin. 1 - ”Se aprobă 

principalii indicatori tehnici și economici, conform Anexei 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre”.;   

          - alin. 2 - ” Valoare totală a investiției este de 10.163.708,17 lei cu TVA inclus, din 

care C+M =7.823.849,91 lei cu TVA inclus.” 

 Precizează că celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2018 vor 

rămâne neschimbate.           

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

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

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

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

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

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

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

  Domnul preşedinte de şedinţă, 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. 2 lit. a  din Legea nr. 

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

ulterioare, necesită votul majorității 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  absent (Petru Voicu Huieț)       

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2019 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 139/2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice 

(faza DALI) şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE  

ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC  ÎN MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 

 Suplimentar 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi   

cheltuieli pe anul 2019 al SPITALULUI 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 prin adresa nr. 1839/25.03.2019,  

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 21117/25.03.2019, Spitalul Municipal Brad 

înaintează spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad, bugetul de venituri şi 



cheltuieli al acestei instituţii pe anul 2019, în urma avizării de către Consiliul de 

administraţie. 

La baza întocmirii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 s-a ţinut cont de : 

           - Ordinul MS nr.1043/16.07.2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

elaborarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al spitalului public, Anexa 1- Norme cu 

caracter general, aliniat 1, litera ,,c” si Ordinul MFP nr.  2373/2016; 

- Legea nr. 500/2002, articolul 48, aliniat 2, litera ,,b”. 

Pentru întocmirea acestuia s-a ţinut cont de:  

• veniturile prognozate a fi încasate de la CJAS pe baza contractelor în anul 2019 și sumele 

aferente majorărilor salariale realizate în baza legii,  

• veniturile prognozate a fi încasate din prestări de servicii la cerere în anul 2019, 

• veniturile prognozate a fi încasate din concesiuni şi închirieri în anul 2019. 

• veniturile prognozate a fi încasate în anul 2019 din contractele încheiate cu DSP din sume 

alocate de la bugetul de stat – acţiuni, 

• veniturile prognozate a fi încasate de la bugetul local în anul 2019 – conform adreselor 

15071/30.01.2019 si 15072/30.01.2019 

• veniturile încasate din sponsorizări. 

Deoarece la sfârșitul lunii decembrie 2018 a fost primită din sponsorizări suma de 

50,00 mii lei, sumă cu care nu a mai putut fi majorat bugetul anului  și în consecință nu a mai 

putut fi utilizată până la finele anului bugetar, aceasta a fost transferată în contul 50.06 

„Sume de mandat și în depozit ale instituțiilor publice de subordonare locală”. Conform 

OMFP 3809/18.12.2018, Capitolul III, aliniat 3.9(3) această sumă s-a virat în contul de 

venituri bugetare în anul 2019 majorând creditele bugetare în scopul efectuării de cheltuieli 

în anul curent conform contractului de sponsorizare. 

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

rămas neutilizată suma de 750.554,81 lei, cheltuielile exerciţiului curent se măresc cu 

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

conform Proiectului de Hotărâre al Comitetului Director nr.1/21.01.2019 pentru: 

- secțiunea de funcționare = 714.305,44 lei 

- secțiunea de dezvoltare = 36.249,37 lei. 

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

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

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat.                       

 Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.   

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că Societatea Națională de Transport de 

Gaze Naturale Transgaz S.A., prin contract de sponsorizare, a dat o sumă de bani Spitalului 



Municipal Brad, sumă din care au fost achiziționate un incubator și o masa de resuscitare 

pentru secția ginecologie. 

 Domnul dr. Lucian Miron menționează că în cursul acestei zile s-au și primit aparatele 

performante achiziționate pentru dotarea secției de ginecologie din cadrul Spitalului 

Municipal Brad. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează, de asemenea, că va aloca în bugetul local 

al Municipiului Brad pe anul 2019 o sumă de bani pentru investiții la Spitalul Municipal 

Brad. 

           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 majorității 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 absent  (Petru Voicu Huieț)  se 

adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2019 privind aprobarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2019 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD. 

 

 Suplimentar  3.  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. 1840/25.03.2019, înregistrată la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 21119/25.03.2019, a solicitat Consiliului Local al Municipiului 

Brad aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului Municipal Brad, după cum 

urmează: 

- Transformarea postului vacant de infirmieră din cadrul Compartimentului 

cardiologie (poziția 52 în statul de funcții) în post de medic specialist, specialitatea 

cardiologie principal în cadrul aceluiași compartiment (poziția 43 în noul stat de funcții); 

- Transformarea postului vacant de îngrijitoare în cadrul Compartimentului 

pediatrie (poziția 167 în statul de funcții), în post de asistent medical principal în cadrul 

aceluiași compartiment (poziția 163 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 al 

Spitalului Municipal Brad conform celor solicitate și-l supune plenului Consiliului Local 

Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, 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 majorității 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 absent  (Petru Voicu Huieț)    

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2019 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 

pentru  Spitalul Municipal Brad, cu modificările ulterioare. 

 

 Suplimentar  4.  Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile 

de salubrizare stradală prestate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 

TIMIŞOARA pe raza 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 urmare aprobării Hotărârii Consiliului 

Local nr. 18/2015 s-a încheiat Actul adițional nr. 9564/17.03.2015 la Contractul de 

concesiune nr. 4021/05.04.2003 prin care au fost ajustate tarifele pentru activitățile de 

salubrizare prestate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA pe raza 

Municipiului Brad în funcție de nivelul indicelui prețului de consum general prevăzut în 

Buletinul Statistic de Prețuri la nivelul anului 2014. 

 Precizează că din anul 2015 și până în prezent acestea nu au mai fost actualizate, cu 

excepția tarifului pentru transport gunoi stradal cu încărcare manuală. Acest tarif a fost 



modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2017 și se regăsește în Actul adițional nr. 

29701/14.11.2017 la Contractul de concesiune nr. 4021/05.04.2003.  

  În urma întâlnirii dintre reprezentanții Municipiului Brad și cei ai S.C. RETIM 

ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA din data de 18 martie 2019, a fost încheiată 

Minuta de negociere nr. 20357/18.03.2019. Prin această minută părțile, de comun acord, au 

convenit la continuarea activității prevăzută la art. III alin. 2.1 lit. f din Contractul de 

concesiune nr. 4021/05.04.2003, respectiv  „măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea 

căilor publice”, în conformitate cu prevederile art. V alin.5.4 lit. s din același contract. Acest 

articol prevede în sarcina concesionarului, S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 

TIMIȘOARA, obligativitatea continuării activității în condițiile stipulate în contract, până la 

preluarea acesteia de către delegatar, Municipiul Brad, dar nu mai mult de 12 luni. 

 Prin adresa nr. 2403/22.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

21015/22.03.2019,  S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA a înaintat spre 

aprobare tarifele cuprinzând modificările de costuri pentru fiecare din activităţile de 

salubrizare stradală (măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice) prestate pe 

raza Municipiului Brad. Aceste tarife au fost fundamentate pe creșterea salariului minim pe 

economie, a prețurilor la carburanți și a costurilor cu amortizarea echipamentelor. 

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

modificarea tarifelor pentru activităţile  „măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor 

publice” prestate de către SC RETIM ECOLOGIC  SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza 

Municipiului Brad, pe anul 2019 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, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

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

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

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

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

 Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.   

 Domnul Primar, Florin Cazacu dorește să facă câteva precizări în completarea celor 

prezentate dat fiind faptul că în spațiul public au fost câteva discuții nefundamentate. 

 Astfel, menționează că operatorul licențiat S.C. BRAI CATA S.R.L. București, în urma 

câștigării licitației prestează serviciile de salubritate a deșeurilor menajere de la toți 

beneficiarii din Municipiul Brad iar S.C RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara, 

conform licenței modificată de către A.N.R.S.C., avea obligația prestării activității de 

salubritate stradală. 

 În urma nenumăratelor discuții precum și a corespondențelor purtate, S.C RETIM 

ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara va presta, începând cu data de 01.04.2019, activităţile 

de salubrizare stradală și anume: „măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice” 

potrivit licenței A.N.R.S.C..  Menționează că acest serviciu va fi prestart o perioadă de încă 

6 luni, cât a mai rămas conform prevederilor contractuale, după care Municipiul Brad va fi 



obligat ori să-și înființeze un serviciu propriu cu personalitate juridică (ceea ce implică 

costuri foarte mari), ori să scoată la licitație acest serviciu. 

 Domnul consilier local, Dorin Sorin David menționează că, după cum se vede în acest 

moment în Municipiul Brad există două firme de salubrizare. Ambele au venit cu majorări de 

tarife! Menționează că trebuie să se găndească foarte serios la modul de  organizare a 

serviciului de salubrizare stradală după terecrea celor 6 luni, spunând că, după părerea 

dumnealui, S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara nu va mai rămâne. 

 Domnul consilier local, Mihai Mureș precizează că tocmai asta a spus și domnul 

Primar, Florin Cazacu. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, îi mulțumește domnului consilier local, Dorin Sorin 

David, pentru că a fost foarte atent și a reprodus aproape tot ce a precizat dumnealui. 

Menționează că, dumnealui  a informat corect Consiliul local iar în interiorul celor șase luni 

cât mai are de executat din contract o să prezinte cele două variante. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan, menționează că situația este mai 

complexă și ar fi bine dacă s-ar face și deszăpezirea trotuarelor în timpul iernii. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că dacă se va înființa un serviciu cu 

personalitate juridică, atunci se va acoperi necesarul pentru comunitatea locală atât în ceea ce 

privește activitatea de curățare, cât și cea de deszăpezire a trotuarelor. Precizează că se va 

realiza un Studiu de oportunitate în acest sens, dar totodată amintește și de problema 

colectării deșeurilor voluminoase, a deșeurilor din construcții și a ridicării cadavrelor de 

animale. 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că mai este o problemă sensibilă și 

anume este vorba de ecologizarea malurilor Crișului Alb, care sunt pline de peturi și gunoaie 

iar dumnealui solicită, a se lua măsuri în acest sens, eventual să se facă chiar supraveghere cu 

Poliția Locală și să se aplice amenzi.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că se urmărește permanent acest aspect și 

se colectează gunoaiele și peturile de pe cursurile apelor iar la prima ședință cu domnii 

consilieri locali va prezenta poze cu cantitățile de peturi colectate.  

          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. 2 lit. a  din Legea nr. 

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

ulterioare, necesită votul majorității consilierilor locali în funcție,  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 absent  (Petru Voicu Huieț)    

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2019 privind modificarea tarifelor pentru 

activităţile de salubrizare stradală prestate de către S.C. RETIM ECOLOGIC 

SERVICE S.A. TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad. 

 



 

 Suplimentar  5.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 193/2018 privind stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2019, a salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad,  aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului 

Brad și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local 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 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

193/2018 s-a aprobat stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad 

și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 În cursul acestui an urmează a fi organizate examene de promovare în grad profesional 

a unor funcționari publici de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Brad.  

 Aceste examene, în urma promovării lor, vor duce la obținerea unor gradații care nu au 

fost cuprinse în anexele la Hotărârea Consiliului Local nr. 193/2018, cu precădere în Anexa 

nr. 1 lit. b. 

 Astfel a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 193/2018, respectiv completarea Anexei nr.1 litera b  (Nomenclatorul și 

ierarhia funcțiilor publice din Primăria Municipiului Brad și din cadrul serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad) cu gradațiile corespunzătoare. 

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

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

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

local. 

 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. 2 lit. a din Legea nr. 

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

ulterioare, necesită votul majorității consilierilor locali în funcție,  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 absent  (Petru Voicu Huieț)     

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2019 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 193/2018 privind stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2019, a 



salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad,  aparatul permanent al 

Consiliului Local al Municipiului Brad și din instituțiile și serviciile publice din 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 

 Suplimentar  6.  Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 30/2019  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, potrivit prevederilor art. 5 alin. 2 din 

H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri și programe „Se supun evaluării de mediu toate planurile şi programele care: 

 a) se pregătesc pentru următoarele domenii: agricultură, silvicultură, pescuit şi 

acvacultură, energie, industrie, inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale, 

transport, gestionarea deşeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicaţii, turism, dezvoltare 

regională, amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor, şi care stabilesc 

cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevăzute în 

anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de 

evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice private 

supuse acestei proceduri; ori care 

 b) datorită posibilelor efecte afectează ariile de protecţie specială avifaunistică sau 

ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001”.  

 Ținând cont de aceste prevederi legale, am intenționat transmiterea spre aprobare 

Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara a Amenajamentului pastoral pentru pajiștile 

proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad, județul Hunedoara, 

aprobat prin H.C.L. nr. 30/2019.  

 În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului 

Hunedoara ni s-a făcut cunoscut faptul că acest amenajament ar fi trebuit înaintat spre 

aprobare anterior aprobării lui de către Consiliul local. 

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

revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2019 și propun plenului Consiliului Local Brad 

dezbaterea acestuia în forma  prezentată. 

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

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

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

local. 

 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 majorității 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 absent  (Petru Voicu Huieț)      

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2019 pentru revocarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 30/2019  privind  aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile 

proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad, județul 

Hunedoara . 

 

 Suplimentar 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a 

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

învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II  al anului şcolar 

2018 – 2019 . 

 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 elevii de la cursurile cu frecvenţă din 

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

de burse de studiu şi de burse de ajutor social. 

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

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

Criteriile pentru acordarea burselor şcolare au fost stabilite în Consiliile de 

administraţie ale Liceului Teoretic ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii Gimnaziale ,,Mircea 

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

comunicate prin adresele nr. 684/15.03.2019; nr.1057/20.03.2019  şi nr. 334/27.03.2019. 

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

se aprobă semestrial prin hotărâre de consiliu a propus aprobarea unui număr de 308 burse 

şcolare (191 burse de merit şi 117 burse sociale) ce se vor acorda elevilor din unităţile de 

învăţământ preuniversitar din Municipiul Brad în semestrul II  al anului şcolar 2018-2019. 

 Cuantumul burselor şcolare propuse spre aprobare este acelaşi cu cel aprobat în anul 

2014 şi se prezintă după cum urmează: 

- bursă de performanţă  - 80 lei/lună; 

- bursă de merit             - 70 lei/lună; 

- bursă de studiu            - 60 lei/lună; 

- bursă de ajutor social   - 60 lei/lună. 



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

prevăzută în bugetul local al Municipiului Brad,  la capitolul bugetar 65.02 „Învăţământ”, 

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

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

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

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat.                       

 Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.   

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că după aprobarea bugetului local pe anul 

2019 va propune majorarea acestor burse cu cel puțin 20 lei la fiecare categorie. 

          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. 2 lit. a  din Legea nr. 

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

ulterioare, necesită votul majorității consilierilor locali în funcție, 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 absent  (Petru Voicu Huieț)      

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2019 privind aprobarea burselor şcolare, a 

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

învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II  al anului şcolar 

2018 – 2019 . 

    

      Suplimentar  8.   Adresa nr. 55720.03.2019 a  S.C. TERMICA  BRAD  S.A. prin 

care se comunică faptul că, potrivit art. 1 alin.3 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr.143/2018 privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în 

scopul încălzirii locuințelor din Municipiul Brad, începând cu data de 31.03.2019, la ora 

când se va epuiza stocul de păcură, se va  sista furnizarea energiei termice.  

   Doamnele și domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate. 

  Suplimentar  9.   Adresa  nr. 21292/26.03.2019 a S.C. JAKO PARTS S.R.L. prin 

care administratorul societății – doamna Gliga – Kloos Inge - Hanelore solicită 

concesionarea unei suprafețe de 30 mp. teren situat în imediata vecinătate a localului            

unde-și desfășoară activitatea, în vederea prelungirii terasei existente.   

  Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că, va fi ori concesionare, ori închiriere, 

dar mai de grabă închiriere pentru că s-ar putea să fie nevoie de acces în spatele construcției 



pe proprietatea publică a Municipiului Brad. Precizează că  se va analiza cu mare atenție 

situația din teren, deoarece în acea zonă, în spatele construcției, pe terenula proprietate 

publică a Municipiului Brad, se va construi un complex (între Punctul Termic și magazinul 

de mobilă). Menționează că va analiza oportunitatea și o va prezenta într-o ședință ulterioară. 

   Doamnele și domnii consilieri locali sunt de acord cu cele prezentate. 

 

 Punctul  nr. 8. Diverse 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, prezintă adresa nr. 352/26.03.2019 a Palatului Copiilor 

Deva prin care se solicită aprobarea desfășurării portului, cântecului și a dansului popular și 

prezentarea unui spectacol folcloric în Municipiul Brad, în închiderea festivă a celei de a 

XX-a ediții a acestui festival. Menționează ca acest festival  se va derula sâmbătă 29 iunie 

2019, în intervalul orar 17,00 – 21.00. Precizează că, potrivit adresei,  la acest festival vor 

participa ansambluri folclorice din 4 țări străine și 10 -12 ansambluri din țară, numărul 

estimat de participanți fiind de aproximativ 250-300 persoane. Pentru aceste persoane se 

solicită asigurarea unei mese. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că acest festival pe care Municipiul Brad 

l-a susținut anual este cuprins și în Programul principalelor manifestări cultural educative, 

artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul 

Municipiului Brad  în anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2019. 

Doamnele și domnii consilieri locali sunt de acord cu cele solicitate și, cu unanimitate 

de voturi, au dat aviz de principiu pentru inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens. 

 

 Domnul delegat sătesc, Liviu Groza dorește să scoată în evidență faptul deosebit de 

îmbucurător că anagajați ai Primăriei Municipiului Brad au adunat zecile de kilograme de 

gunoaie și  peturi de pe Valea Musariului, deșeuri care, precizează dumnealui, nu sunt 

aruncate doar de către oamenii din sat, ci sunt aduse și aruncate și de răufăcători din diverse 

mașini. 

 Totodată, solicită a se ave în vedere construirea unui spațiu de joacă pentru copii. 

 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ștefan, menționează că în acest oraș sunt foarte 

mulți iubitori de animale care, din păcate,  nu-și cunosc obligațiile în acest sens. Sunt foarte 

mulți cetățeni care ies cu câinii la plimabare și e plin de excremente peste tot. Solicită să se 

facă publice aceste obligații, poate chiar și prin intermediul asociațiilor de proprietari. 

Solicită să se aplice sancțiuni în acest sens, nu doar avertismente la infinit. 

 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea, întreabă dacă spațiul de joacă pentru copii din 

spatele autogării va fi amenajat cu tobogane, deoarece toboganul existent este deteriorat 

prezentând un real pericol pentru copii. 

 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că și acest spațiu de joacă este în atenția 

executivului și se va remedia problema topoganului. 

 Referitor la aprecierile domnului Groza Liviu, domnul Primar, Florin Cazacu, 

menționează că s-au strâns sute de kg de gunoie de pe Valea Musariului și nu zeci așa cum a 



precizat dumnealui. Menționează că vor fi consolidate malurile văii, arătând că au fost deja 

proiectanți la fața locului. 

 Cu privire la cele menționate de către domnul consilier local, Dorel Leaha -Ștefan, 

domnul Primar, Florin Cazacu, apreciază că dumnealui crede că deținătorii de animale nu 

sunt foarte bine informați cu privire la obligațiile de curățenie pe care le au pentru animalele 

de companie, dar aceste obligații sunt chestiuni de bun simț. Precizează că aceste obligații 

vor fi postate și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brad. 

 În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că de săptămâna viitoare se 

va face prima lansare a conductei de gaz. Este vorba de 35 de km de conductă. Pentru 

realizarea acesteia a fost nevoie de semnăturile a 650 de proprietari pentru 950 de proprietăți, 

mulțumindu-le pe această cale tuturor celor care au fost de acord cu realizarea acestui 

proiect. Menționează că unii proprietari de terenuri au primit despăgubiri, că valoarea 

proiectului este 22 milioane lei, iar termenul de executare este de 14 luni. 

 Mai face cunoscut următoarele: 

 -  Cinematofgraful va fi pus în funcțiune în cursul  acestui an; 

 - s-a semnat contractul pentru realizarea unei noi Grădinițe; 

 - în cursul zilei de 29.03.2019 va fi prezent la Brad Ministrul Apelor  pentru a analiza 

proiectul de recalibrare a Văii Bradului, în acest an începând lucrările; 

 -  a purtat discuții cu directorul Stației CFR pentru reabilitarea clădirii de lângă gară  și 

se va continua cu memorii  pentru continuarea lucrărilor de reabilitare în interiorul clădirii 

gării pentru a se realiza în podul gării un Muzeu al Țării Zarandului; 

 - în partea stăngă a clădirii gării se intenționează a se amenaja o Piață a gării, pe 

terenul câștigat în instanță. 

 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea, întreabă ce se va întâmpla cu calea ferată aflată 

de-a lungul străzii Ion Creangă. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că va fi scoasă după ce va fi adusă 

locomotiva sau se va asfalta peste ea și se va înființa acolo un parc tematic. 

 

 Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Mihai Mureș, declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 28 martie    

2019.  

 
 

 

 

Brad, 28.03.2019 
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