
          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 astăzi, 28 noiembrie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare 

 a Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

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

28 noiembrie 2019 s-a făcut în data de 22 noiembrie 2019 prin Dispoziţia nr. 730/22.11.2019 

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

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

art. 196 alin. 1 lit. b  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019  privind Codul  

Administrativ. 

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

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

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

Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 22 noiembrie 2019, conform 

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

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

domnul consilier local Ionel Daniel Adam 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 General al 

Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora. 

 În calitate de invitaţi au participat: domnul Adrian Grosu – director al S.C. TERMICA 

BRAD S.A.  și  domnul Cobori Ioan  manager al Spitalului Municipal Brad. 

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

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

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

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

pentru a audia Imnul Naţional al României. 

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

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

ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 29 octombrie 2019 care a fost aprobat cu 

16  voturi "pentru”,  un consilier local (Ionel Daniel Adam) fiind absent. 

În continuare, doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, reaminteşte consilierilor 

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

privind Codul  Administrativ şi anume:  

 

 



 

„ ART. 228 

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali 

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

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

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

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

folos material pentru sine sau pentru: 

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

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

al unei obligaţii; 

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

de la care obţine venituri; 

d) o altă autoritate din care face parte; 

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

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

fundaţie din care face parte. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare. 

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

privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu 

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

 

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

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, 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 rectificarea bugetului local al Municipiului Brad pe 

anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea 

diferențelor de preț la energia termică livrată populației și prețul local al energiei termice 

facturate populației pentru lunile ianuarie – martie 2020 – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 



   3. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna 

decembrie 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de 

intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE 

STRADA ZEFIRULUI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții „POD PESTE RÂURILE CRIȘUL ALB ȘI LUNCOI ÎN   

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE STRADA DACILOR-DN74 ÎN 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

    7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentației de avizare pentru lucrări de 

intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE ȘI 

MODERNIZARE STRADA GENERAL VASILE MILEA  MICRO 1,  ÎN MUNICIPIUL 

BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

     8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării prin negociere directă a unui 

teren în suprafață de 3.700 mp., situat în municipiul Brad, strada Dacilor,  Cartier Micro 1, 

județul Hunedoara în vederea construirii unui bloc de locuințe pentru tineri prin  Agenția 

Națională pentru Locuințe – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

              9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 86/2019 privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, 

destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 2019, stabilită de Comisia 

socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

       10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ 

de stat actualului chiriaş, domnului Rovinar Ioan Marian – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

    11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 3 din blocul ANL  2010, 

scara B, parter, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

             12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 1,  

parter, din Blocul 21, scara 2 de pe strada Liceului  din municipiul Brad,  judeţul Hunedoara,  

fostei chiriașe, doamna Tîrsa Elena Maria – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat, potrivit Legii nr. 

416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 pe raza municipiului Brad 

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

     14. Informarea nr. 42.978/21.11.2019 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

          15. Diverse.                                                                

                                                                                                                                                       



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

care se aprobă cu  16 voturi ”pentru”, un consilier local (Ionel Daniel Adam) fiind 

absent. 

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

suplimentări la ordinea de zi prezentată. 

  

 Nefiind propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul  preşedinte de 

şedinţă, Vasile Poenaru, supune aprobării Ordinea de zi care se aprobă cu 16 voturi 

”pentru”, un consilier local (Ionel Daniel Adam) fiind absent.  

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

aprobată. 

 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

Municipiului Brad pe anul 2019  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Rectificarea bugetară propusă spre analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal 

prevederile art.19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, conform 

căruia ”Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea 

bugetelor prevăzute  la alin.1, lit. a şi b, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare 

a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate 

ale ordonatorilor principali de credite”. 

  Având în vedere faptul că la buget s-au încasat venituri suplimentare față de cele 

prognozate în sumă de 65,80 mii lei propun majorarea bugetului local al Municipiului Brad 

pe anul 2019 atât la venituri, cât si la cheltuieli cu  această sumă,  după cum urmează: 

 Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2019 se majorează cu suma de 65,80 

mii lei la următoarele capitolele bugetare:  

 - 07.02 „Impozite și taxe pe proprietate”………………..…..26,90 mii lei; 

 - 30.02 „Venituri din proprietate…………………………….20,80 mii lei; 

 - 33.02.„Venituri din prestări servicii și alte activități ”……..1,20 mii lei; 

- 36.02 „Diverse venituri”…………………………………..  1,40 mii lei; 

- 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri”……………..15,5 mii lei. 

Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2019 se majorează cu suma de 65,80  

mii  lei la următoarele capitole bugetare: 

- 51.02.„Autorități publice și acțiuni externe” …………..15,50 mii lei la cheltuieli de 

capital; 

- 84.02.„Transporturi”…………………………………  50,30 mii lei la cheltuieli cu 

bunuri și servicii. 

Totodată a propus aprobarea virărilor  de credite de la un capitol bugetar la altul după 

cum urmează: 

- 51.02 „Autorități publice”……………………………………….(-) 50,00 mii lei; 

- 54.02 „Alte servicii publice generale”…………..……………...(-)   5,00 mii lei; 

- 61.02 ” Ordine publică și siguranță națională”………………….(-) 22,00 mii lei; 



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

- 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”……..……..…  (-) 36,00 mii lei;  

- 74.02 ” Protecția mediului”…………………………….……….(+) 50,00 mii lei”; 

 - 84,02 ”Transporturi” …………………………………………....(+) 68,00 mii lei. 

 De asemenea a propus aprobarea suplimentării veniturilor proprii ale Liceului Teoretic 

„Avram Iancu” Brad cu suma de 430 mii lei - sumă provenită din valorificarea materialului 

lemnos și alocarea acesteia la cheltuieli cu bunurile și serviciile. 

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

atât majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2019 atât la venituri, cât si la 

cheltuieli cu  suma de 54,60 mii lei și-l supune plenului Consiliului Local Brad  spre 

dezbatere  în forma prezentată. 

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

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

ansamblul său şi cu 16 voturi ”pentru” și un consilier local absent (Ionel Daniel Adam)  

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr.  162/2019 privind rectificarea bugetului local 

al Municipiului Brad pe anul 2019. 

 

 

 Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în avans a subvenției 

pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației și prețul local al 



energiei termice facturate populației  pentru lunile ianuarie – martie 2020 – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

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

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în situaţia în care autorităţile 

administraţiei publice locale aprobă preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei 

mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice 

livrate populaţiei, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenţei 

dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate 

populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei. 

    Conform prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele 

măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a 

populației, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  aceste sume se pot acorda 

în avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie 

termică pentru populaţie, în vederea finanţării constituirii de către producători a stocurilor de  

păcură pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii 

acestor stocuri. 

  Ținând cont de necesitatea constituirii stocului de păcură în vederea începerii 

furnizării de energie termică pentru populația municipiului Brad, județul Hunedoara, prin 

adresa nr. 2667/19.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

42.664/19.11.2019, S.C. TERMICA BRAD S.A.,  a solicitat  acordarea  în avans  a sumei  

necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a 

energiei termice livrate populației  și prețul local al energiei termice facturate populației 

pentru lunile ianuarie - martie 2020. 

  În scopul acoperirii diferențelor de preț la energia termică livrată populației este 

necesară plata în avans către S.C. TERMICA BRAD S.A. a sumei de 5.776.030,40  lei 

(inclusiv TVA)  pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie 

termică în sistem centralizat a populației. 

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

proiectului de hotărâre prezentat.  



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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

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

ansamblul său şi cu 16 voturi ”pentru” și un consilier local absent (Ionel Daniel Adam) se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2019 privind aprobarea plății în avans a 

subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației și 

prețul local al energiei termice facturate populației pentru lunile ianuarie – martie 

2020. 

 

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

desfăşura în luna decembrie 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că  în viaţa unui municipiu anumite date din 

calendar au o deosebită încărcătură simbolică. Majoritatea municipiilor din România 

organizează ample manifestări dedicate Zilei Naționale a României, sărbătorilor religioase, 

Crăciunului şi Revelionului. 

 În cursul lunii decembrie 2019 şi în municipiul Brad,  la fel ca şi în ceilalţi ani, se vor 

desfăşura  manifestări  cultural – artistice şi  religioase organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei 

Naționale a României, sărbătorilor religioase, Crăciunului şi a Revelionului. 

 În acest sens, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea 

programului acţiunilor care se vor desfășura în cursul lunii decembrie 2019, alocarea sumei 

de 100.000 lei din bugetul Municipiului Brad pe anul 2019 la care se va adăuga suma 

obținută din sponsorizări, precum şi desemnarea unor consilieri locali care se vor ocupa, 

împreună cu comisia numită prin Dispoziţia nr.729/20.11.2019 a Primarului Municipiului 

Brad, de buna desfăşurare a acţiunilor.   

 Acţiunile sunt prevăzute în Programul principalelor manifestări cultural - educative, 

artistice şi sportive din municipiul Brad pe anul 2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 4/2019.    

 Suma va fi alocată de la Capitolul 67.02 „cultură, recreere, religie” precum şi din 

sumele provenite din sponsorizări.  

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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



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

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

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru solicită domnilor consilieri să facă 

propuneri  pentru  desemnarea celor cinci consilieri locali care se vor ocupa, împreună cu 

comisia numită prin Dispoziţia nr. 729/20.11.2019 a Primarului Municipiului Brad, de buna 

desfăşurare a acţiunilor.    

Doamna Carmen – Irina Bora, Secretar General al Municipiului Brad, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret la art. 5 al proiectului de 

hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Domnul consilier local, Manea Iosif, propune să facă parte din această comisie 

președinții celor cinci comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad și  

anume: domnii consilieri locali, Vasile Podaru, Dorel Leaha - Ștefan, Ancuța – Florentina 

Mihe, Adrian Petruș și respectiv Mihai Mureș. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

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

Poenaru, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar General al 

Municipiului Brad, Carmen – Irina Bora, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

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

privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu 16 voturi „pentru”   

toți cei cinci consilieri locali propuși, au fost desemnați pentru a face parte din din comisia 

care se vor ocupa, împreună cu comisia numită prin Dispoziţia nr. 729/20.11.2019 a 

Primarului Municipiului Brad, de buna desfăşurare a acţiunilor care vor avea loc în luna 

decembrie 2019”. 

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 



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

ansamblul său şi cu 16 voturi ”pentru” și un consilier local absent (Ionel Daniel Adam) se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2019 privind organizarea unor acţiuni care 

se vor desfăşura în luna decembrie 2019. 

 

 Punctul nr. 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare 

pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

„MODERNIZARE STRADA ZEFIRULUI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA”   – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Traseul străzii Zefirului se desfășoară în 

intravilanul municipiului Brad, având originea în strada Morii. Aceasta are o lungime de 620 

m și ocupă o suprafață de 2.604 mp., fiind mărginită de proprietăți. 

 Pe o lungime de 60 m strada este pavată cu piatră cubică, iar pe o lungime de 560 m 

structura existentă a străzii este formată din umplutură din piatră cu nisip și argilă care 

prezintă defecțiuni ale părții carosabile sub formă de gropi și denivelări. Îmbrăcămitea 

existentă permite infiltrarea apelor de suprafață și nu asigură impermeabilizarea structurii 

rutiere.  Strada nu dispune de trotuare amenajate. Scurgerea apelor pluviale de pe platforma 

drumului nu este realizată corespunzător, șanțurile sau rigolele sunt prezente pe porțiuni 

limitate, unele din cele existente fiind colmatate.  

 Având în vedere starea de degradare a sectorului de drum analizat și compoziția 

structurii rutiere, luând în considerare condițiile locale, durata și costurile de execuție, prin 

DALI proiect nr. 336/2018 elaborat de S.C. PROCONS INVEST S.R.L. Deva, se propune 

proiectarea unei structuri rutiere elastice cu o îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi. 

 De asemenea, având în vedere că partea carosabilă este îngustă și încadrată de 

proprietăți, se recomandă proiectarea unei platforme de întoarcere. 

 Astfel, modernizarea străzii Zefirului se va face cu îmbrăcăminte asfaltică în două 

straturi și structura rutieră elastică astfel: 

  - 4 cm strat de uzură BA16; 

  - 6 cm strat de legătură BAD 22,4; 

  -15 cm strat din piatră spartă;  

  -30 cm strat din balast. 

 Dispozitivele pentru scurgerea apelor sunt: 

  - rigole 876 m; 

  - podeț cu Dn - 800 mm - 1 buc. 

 În vederea asigurării stabilității corpului drumului, sunt necesare lucrări de consolidare 

a versanților drumului cu ziduri de sprijin din beton pe o lungime de 116 m,  șanțuri 

ramforsate tip RR2 cu o lungime de 61 m și montarea unui parapet metalic semigreu pe 

fundații izolate cu lungimea de 138 m. 

 Se va monta și un indicator rutier. 

 Indicatori de performantă sunt: 

  - lungime drum - 620 m; 



  - lățime parte carosabila - 3,5 m.  

 La traseul proiectat se racordează 5 drumuri laterale care vor fi amenajate pe o lungime 

de 15 m și o lățime de 3 m cu următoarea structura rutieră: 

  - 4 cm strat de uzură BA16; 

  - 6 cm strat de legătură BAD 22,4; 

  -15 cm strat din piatră spartă; 

  - 30 cm strat din balast. 

 Deoarece sectorul de drum proiectat are o singură bandă de circulație, a fost prevăzută 

o platformă de întoarcere de 15 x 4 m cu următoarea structură rutieră:  

  - 4 cm strat de uzură BA16; 

  - 6 cm strat de legătură BAD 22,4; 

  -15 cm strat din piatră spartă;  

  - 30 cm strat din balast. 

 Obiectivul general ce se dorește a fi atins prin implementarea prezentului proiect 

investițional are în vedere îmbunătățirea condițiilor de viață din mediul urban prin sprijinirea 

infrastructurii locale de transport în municipiul Brad, asigurând accesul populației la un 

sistem rutier modernizat. 

 Beneficiile socio-economice de la nivel local care vor fi obținute prin implementarea 

proiectului propus sunt următoarele: 

 - dezvoltarea infrastructurii de transport în municipiul Brad; 

 - creșterea calității mediului, sănătății populației și îmbunătățirea condițiilor de 

transport. 

 Valoarea Devizului General este de 1.510.841,14 lei cu TVA, respectiv 1.271.353,20 

lei fără TVA, din care C+M 1.183.463,79 lei cu TVA, respectiv 994,507,39 lei fără TVA. 

 Suma se va cuprinde în Lista Sinteză a Cheltuielilor de Investiții pe anul 2019 la 

Capitolul 84-Transporturi. 

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că în cei trei ani de mandat s-a tot 

solicitat prezentarea unui grafic cu prioritățile, dar de fiecare dată s-a spus că există o 

Strategie bine gândită de către Primărie.  Apreciază că până la strada Zefirului ar mai fi multe 



alte străzi de reparat, dar s-a lămurit la ședințele de comisie, unde a aflat că astăzi se va 

pronunța instanța într-un dosar având ca obiect obligația de a face, respectiv chiar „repararea 

străzii Zefirului”, fapt ce duce la concluzia că pentru a fi reparat un drum trebuie dată 

Primăria în judecată, nu ar trebui să se ajungă aici. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că se aștepta la așa ceva din partea 

opoziției. În continuare prezintă strada Zefirului ca fiind o stradă din pământ, care, în urma 

unei alunecări de pământ, a fost îngustată și transformată într-o cărare. Datorită unui cetățean 

care nu a dat voie să se treacă pe acolo, aceasta nu a putut fi reabilitată. În continuare, dă 

citire acțiunii în instanță formulată împotriva Consiliului Local al Municipiului Brad. 

Menționează că s-au comandat: studii geo, topo., infrastructură, zid de sprijin, s-a elaborat 

proiectul D.A.L.I., este cuprins în Lista de investiții. Strada este practicabilă astăzi cu 

mijloace auto.  Menționează, de asemenea, că obligația de a face este o chestiune relativă și 

că ar fi bine dacă s-ar aloca bani de la Guvern pentru reabilitarea acestei străzi. Doar prin 

instanță puteam acționa împotriva voinței unui cetățean. Solicită a se lua o decizie în sensul 

de a se realiza din piatră cubică sau să se asfalteze. În continuare, prezintă diferența dintre 

asfalt și piatra cubică și menționează că s-a propus ca din primăvară să se reabiliteze toate 

străzile cu piatră cubică. Precizează că strada Horia este mult mai fezabilă și lucrurile par 

mult mai simple pentru profani, dar nu este chiar așa. Problema este că sunt alunecări de 

teren, scurgeri de apă și așa mai departe. 

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

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

ansamblul său  şi cu  16 voturi ”pentru” și un consilier local absent (Ionel Daniel Adam) 

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr.  165/2019 privind  aprobarea Documentației 

de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru 

obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA ZEFIRULUI  ÎN  MUNICIPIUL 

BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 

 Punctul nr. 5.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a 

devizului general pentru obiectivul  de investiții „POD PESTE RÂURILE CRIȘUL ALB 

ȘI LUNCOI ÎN   MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”  – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

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

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  



 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că la ora actuală municipiul Brad, dezvoltat 

pe ambele maluri ale Râurilor Crișul Alb și Luncoi, nu are decât o singură soluție de 

traversare a râului Crișul Alb, respectiv podul de pe strada Cloșca.  

 Acest pod se află într-o stare de degradare foarte avansată, nemaiputând oferi siguranță 

în exploatare nici pentru pietoni și nici pentru vehicule. Podul de pe strada Cloșca va fi 

înlocuit cu o structură nouă care se află în plin proces de proiectare - faza proiect tehnic și 

detalii de execuție. 

 Pe durata execuției lucrărilor de înlocuire a podului de pe strada Cloșca este absolut 

necesară asigurarea legăturii între cele două zone ale municipiului, amplasate pe cele două 

maluri ale Crișului Alb. 

 Studiul de fezabilitate elaborat de S.C. ALDOR S.R.L - Timișoara, a identificat că 

opțiunea cea mai eficientă, din punct de vedere economic și social, este  realizarea unui pod 

definitiv peste râurile Crișul Alb și Luncoi . 

 Amplasamentul pe care se dorește realizarea noului pod este cuprins între strada Cuza 

Vodă și strada Crișan.  

 Lucrările care se proiectează în Studiul de fezabilitate sunt amplasate numai pe 

domeniul public al Municipiului Brad.  

 S-a optat pentru  realizarea traversării cu o structură continuă  cu două deschideri, 

având lungimea totală a suprastructurii de 58,40 m, perpendicular pe direcția de curgere a 

râului Crișul Alb. 

 Metodele de fundare pentru culei și pilă au fost stabilite după o minuțioasă analiză prin 

prisma efectelor nocive ale tehnologiei aplicate asupra clădirilor și locuitorilor din zonele 

rezidențiale.   

 Traseul proiectat are următoarele particularități: 

 - pornește de la strada Cuza Vodă, prin accesul dintre sediul S.C. APA PROD BRAD și 

POLIȚIA MUNICIPIULUI BRAD; 

 - traversează râul Luncoi cu prima deschidere a podului; 

 - din dreptul pilei amplasată pe uscat între cele două cursuri de apă, de pe unicul 

trotuar, amplasat amonte, se permite accesul pietonilor și cicliștilor prin coborâre pe o 

structură metalică cu trei rampe paralele (adecvat și persoanelor cu handicap) la zona ce 

urmează a fi amenajată ca zonă de recreere; 

 - traversează râul Crișul Alb cu cea de-a doua deschidere a podului; 

 - continuă pe malul drept al râului Crișul Alb până la strada Crișan, de care se leagă 

printr-o intersecție în T, trotuarul de pe partea dreaptă amonte, traversând în proximitatea 

podului, pe partea stângă a podului. 

 Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții sunt: 

 TRONSON STRADĂ MAL STÂNG LUNCOI 

  - lungime: 32,8 m; 

  -  lățimea: 16,8-17,2 m din care:  

     -  partea carosabilă 5m; 

                                                   - trotuare pe ambele părți 2x1,4 m; 

                                                   - parcări perpendiculare pe ambele părți 2x 4,5 m. 

  - profil transversal pe partea carosabilă: 2%; 

  - profil transversal pe trotuare:  1%. 



 POD PESTE RÂURILE LUNCOI ȘI CRIȘUL ALB  

  - lungimea podului: 58,40 m; 

  - lățimea podului: 6,25 m; 

  - trotuar pietonal: 1,5 m; 

  - profil transversal pe partea carosabilă: 2%; 

  - profil transversal pe trotuar:  1%; 

 TRONSON STRADĂ MAL DREPT CRIȘUL ALB 

  - lungime: 41,8 m; 

  - lățimea: 5,7   m din care: - partea carosabilă 4m; 

                                                                -  trotuar pe partea dreaptă 1,45 m; 

  - profil transversal pe partea carosabilă: 2%; 

  - profil transversal pe trotuare:  1%. 

 Racordarea străzii proiectate la strada Cuza Vodă se face cu raze de 6 m pentru 

circulația vehiculelor cu lungimea de până la 12 m, iar racordarea la strada Crișan se face cu 

raze de 9 m. 

  Structura rutieră pentru realizarea părții carosabile a străzii este: 

  - 4 cm strat de uzură MAS16; 

  - 5 cm strat de legătură BAD 22,4; 

  - 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată; 

  - 30 cm strat inferior de fundație din balast; 

  - 15 cm strat de formă din balast; 

 Trotuarele se realizează cu următoarea structură: 

  - 3 cm strat de uzură BA8; 

  - 10 cm balast stabilizat din ciment; 

  - 12 cm strat din balast. 

 Structura rutieră pentru calea de pod: 

  - 4 cm strat de uzură MAS 16; 

  - 4 cm strat de legătură BAP 16; 

  - 3 cm protecție hidroizolație din BA 8. 

 Sistemul de semaforizare va fi particularizat în funcție de modul de exploatare a 

podului. 

 Iluminatul stradal se va realiza cu produse de ultimă generație echipate cu LED. 

  Pentru orientarea și dirijarea circulației autovehiculelor și pietonilor, pe partea 

carosabilă, se vor aplica în total 27 mp marcaje rutiere. 

 Apele meteorice sunt preluate prin gurile de scurgere și sunt evacuate de pe pod prin 

conducta PVC fixată la intradosul consolei aval, conductă racordată la rețeaua de canalizare 

existentă pe str. Cuza Vodă.   

 Dispozitivele antiseismice sunt realizate din câte 2 blocuri de beton armat pozate pe 

bancheta cuzineților, atât la culei cât și la pilă. 

 Obiectivul general ce se dorește a fi atins prin implementarea prezentului proiect 

investițional are în vedere îmbunătățirea condițiilor de viață din mediul urban prin sprijinirea 

infrastructurii locale de transport în municipiul Brad, asigurând accesul populației la un 

sistem rutier modernizat. 



 Beneficiile socio - economice de la nivel local care vor fi obținute prin implementarea 

proiectului propus sunt următoarele: 

  -  dezvoltarea infrastructurii de transport în municipiul Brad; 

  - creșterea calității mediului, a sănătății populației precum și îmbunătățirea 

condițiilor de transport. 

 Valoarea Devizului General este  de  5.994.992,39 lei cu TVA, respectiv 5.041.843,39 

lei fără TVA, din care C+M 5.011.821,84 lei cu TVA, respectiv 4.211.614,99 lei fără TVA. 

  Suma se va cuprinde în Lista Sinteză a Cheltuielilor de Investiții pe anul 2019 la 

Capitolul 84 - Transporturi. 

 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, Vasile Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că știe foarte bine și își imaginează că 

va fi o mare aglomerație la intrarea pe pod dinspre oraș. În acest sens propune să se 

reabiliteze un pic drumul de la Mesteacăn – peste Criș pentru accesul mașinilor de tonaj greu 

iar pe cel dintre sediul SC APAPROD S.A. și sediul Poliției să se facă accesul doar pentru 

mașinile mici. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că a reținut propunerea domnului 

consilier local, Vasile Bârea. Precizează că drumul de la Mesteacăn este din pământ iar 

reabilitarea lui presupune costuri foarte mari, dar va încerca să creeze această alternativă și 

încă una la Țărățel. 

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

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

ansamblul său  şi cu  15 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” (Dorin Sorin David)  și un 

consilier local absent (Ionel Daniel Adam) se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 

166/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului general pentru 



obiectivul de investiții „POD PESTE RÂURILE CRIȘUL ALB ȘI LUNCOI ÎN 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 

 Punctul nr. 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 

devizului general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE STRADA DACILOR-DN74 ÎN 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că la ora actuală municipiul Brad, dezvoltat 

pe ambele maluri ale Râurilor Crișul Alb și Luncoi, nu are decât o singură soluție de 

traversare a râului Crișul Alb, respectiv podul de pe strada Cloșca.  

 Acest pod se află într-o stare de degradare foarte avansată, nemaiputând oferi siguranță 

în exploatare nici pentru pietoni și nici pentru vehicule. Podul de pe strada Cloșca va fi 

înlocuit cu o structură nouă care se află în plin proces de proiectare - faza proiect tehnic și 

detalii de execuție. 

 Pe durata execuției lucrărilor de înlocuire a podului de pe strada Cloșca este absolut 

necesară asigurarea legăturii între cele două zone ale municipiului, amplasate pe cele două 

maluri ale Crișului Alb. 

 Studiul de fezabilitate elaborat de S.C. ALDOR S.R.L - Timișoara, a identificat că 

opțiunea cea mai eficientă, din punct de vedere economic și social, este  realizarea unui pod 

definitiv peste râurile Crișul Alb și Luncoi . 

 Amplasamentul pe care se dorește realizarea noului pod este cuprins între strada Cuza 

Vodă și strada Crișan.  

 Lucrările care se proiectează în Studiul de fezabilitate sunt amplasate numai pe 

domeniul public al Municipiului Brad.  

 S-a optat pentru  realizarea traversării cu o structură continuă  cu două deschideri, 

având lungimea totală a suprastructurii de 58,40 m, perpendicular pe direcția de curgere a 

râului Crișul Alb. 

 Metodele de fundare pentru culei și pilă au fost stabilite după o minuțioasă analiză prin 

prisma efectelor nocive ale tehnologiei aplicate asupra clădirilor și locuitorilor din zonele 

rezidențiale.   

 Traseul proiectat are următoarele particularități: 

 - pornește de la strada Cuza Vodă, prin accesul dintre sediul S.C. APA PROD BRAD și 

POLIȚIA MUNICIPIULUI BRAD; 

 - traversează râul Luncoi cu prima deschidere a podului; 

 - din dreptul pilei amplasată pe uscat între cele două cursuri de apă, de pe unicul 

trotuar, amplasat amonte, se permite accesul pietonilor și cicliștilor prin coborâre pe o 

structură metalică cu trei rampe paralele (adecvat și persoanelor cu handicap) la zona ce 

urmează a fi amenajată ca să zonă de recreere; 

 - traversează râul Crișul Alb cu cea de-a doua deschidere a podului; 

 - continuă pe malul drept al râului Crișul Alb până la strada Crișan, de care se leagă 

printr-o intersecție în T, trotuarul de pe partea dreaptă amonte, traversând în proximitatea 

podului, pe partea stângă a podului. 



 Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții sunt: 

 TRONSON STRADĂ MAL STÂNG LUNCOI 

  - lungime: 32,8 m; 

  -  lățimea: 16,8-17,2 m din care:  

     -  partea carosabilă 5m; 

                                                   - trotuare pe ambele părți 2x1,4 m; 

                                                   - parcări perpendiculare pe ambele părți 2x 4,5 m. 

  - profil transversal pe partea carosabilă: 2%; 

  - profil transversal pe trotuare:  1%. 

 POD PESTE RÂURILE LUNCOI ȘI CRIȘUL ALB  

  - lungimea podului: 58,40 m; 

  - lățimea podului: 6,25 m; 

  - trotuar pietonal: 1,5 m; 

  - profil transversal pe partea carosabilă: 2%; 

  - profil transversal pe trotuar:  1%; 

 TRONSON STRADĂ MAL DREPT CRIȘUL ALB 

  - lungime: 41,8 m; 

  - lățimea: 5,7   m din care: - partea carosabilă 4m; 

                                                                -  trotuar pe partea dreaptă 1,45 m; 

  - profil transversal pe partea carosabilă: 2%; 

  - profil transversal pe trotuare:  1%. 

 Racordarea străzii proiectate la strada Cuza Vodă se face cu raze de 6 m pentru 

circulația vehiculelor cu lungimea de până la 12 m, iar racordarea la strada Crișan se face cu 

raze de 9 m. 

  Structura rutieră pentru realizarea părții carosabile a străzii este: 

  - 4 cm strat de uzură MAS16; 

  - 5 cm strat de legătură BAD 22,4; 

  - 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată; 

  - 30 cm strat inferior de fundație din balast; 

  - 15 cm strat de formă din balast; 

 Trotuarele se realizează cu următoarea structură: 

  - 3 cm strat de uzură BA8; 

  - 10 cm balast stabilizat din ciment; 

  - 12 cm strat din balast. 

 Structura rutieră pentru calea de pod: 

  - 4 cm strat de uzură MAS 16; 

  - 4 cm strat de legătură BAP 16; 

  - 3 cm protecție hidroizolație din BA 8. 

 Sistemul de semaforizare va fi particularizat în funcție de modul de exploatare a 

podului. 

 Iluminatul stradal se va realiza cu produse de ultimă generație echipate cu LED. 

  Pentru orientarea și dirijarea circulației autovehiculelor și pietonilor, pe partea 

carosabilă, se vor aplica în total 27 mp marcaje rutiere. 



 Apele meteorice sunt preluate prin gurile de scurgere și sunt evacuate de pe pod prin 

conducta PVC fixată la intradosul consolei aval, conductă racordată la rețeaua de canalizare 

existentă pe str. Cuza Vodă.   

 Dispozitivele antiseismice sunt realizate din câte 2 blocuri de beton armat pozate pe 

bancheta cuzineților, atât la culei cât și la pilă. 

 Obiectivul general ce se dorește a fi atins prin implementarea prezentului proiect 

investițional are în vedere îmbunătățirea condițiilor de viață din mediul urban prin sprijinirea 

infrastructurii locale de transport în municipiul Brad, asigurând accesul populației la un 

sistem rutier modernizat. 

 Beneficiile socio-economice de la nivel local care vor fi obținute prin implementarea 

proiectului propus sunt următoarele: 

   dezvoltarea infrastructurii de transport în municipiul Brad; 

  - creșterea calității mediului, a sănătății populației precum și îmbunătățirea 

condițiilor de transport. 

 Valoarea Devizului General este  de  5.994.992,39 lei cu TVA, respectiv 5.041.843,39 

lei fără TVA, din care C+M 5.011.821,84 lei cu TVA, respectiv 4.211.614,99 lei fără TVA. 

  Suma  se va cuprinde în Lista Sinteză a Cheltuielilor de Investiții pe anul 2019 la 

Capitolul 84-Transporturi. 

 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, Vasile Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că dacă strada Zefirului necesită 

intervenții, intervenția pe această stradă este chiar inutilă din punct de vedere financiar. 

Consideră că nu este o prioritate acum. Deocamdată nu ar avea o utilitate foarte importantă, 

având în vedere că va trebui să se facă de la început.  Ar putea să se intervină pe această 

stradă atunci când va fi oportun, eventual dacă se va realiza o nouă construcție. Solicită 

domnului Primar să argumenteze de ce este nevoie acum să se facă această stradă. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, îi transmite domnului consilier local, Vasile Bârea, că 

are dreptate, nu este necesar acum, era de mult! Această lucrare ar fi trebuit să se realizeze 

mai demult deoarece Cartierul de peste Luncoi are nevoie de o a doua ieșire la drumul 

național, avându-se în vedere că ieșirea din acel cartier se mai poate face doar pe malul 

Luncoiului pe strada Ion Bocăescu, respectiv pe lângă SC PALL ROM S.RL.  

Menționează că de-a lungul timpului  au mai fost gândite câteva variante de legătură a 

acestei străzi. 



Încă dinainte de anul 1989 s-a gândit ca strada General Vasile Milea să fie legată de 

acest cartier printr-un pod, pe la parc, dar acel pod ar fi fost prea înalt și ar fi creat disconfort 

locuitorilor din acea zonă. ”Eu am o propunere pentru a construi, pentru a crea alternative, 

pentru a asigura un trai mai bun!” Precizează că, astfel, dânsul a venit cu alternativa arătând  

că misiunea autorității publice locale nu este doar de a administra ci și  aceea de  construire, 

de a aduce alternative, respectiv de a  asigura un trai mai bun locuitorilor. Menționează că 

pentru a putea obține fonduri europene  sunt obligatorii  anumite elemente : S.F.; D.A.L.I. 

Domnul consilier local, Dorin Sorin David,  menționează că dumnealui tot discută 

despre aceste două proiecte, au mai fost pe ordinea de zi,  iar acest proiect i se pare prost 

gândit. Acolo nu există continuitate. Această stradă se va  termina în câmp. Susține că dacă 

televiziunile și mass media ar afla despre aceste două proiecte, am ajunge pe prima pagină. 

Ne facem de rușine! Iar în celălalt proiect vor fi realizate 2 poduri apropiate, menționând că 

pentru pod există variante: Goșa, Mesteacăn sau Țărățel. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ștefan, precizează că proiectul în anasamblul 

său nu se va termina în câmp. Acum se termină în câmp strada Dacilor. Nu înțelege de ce 

dacă, frecvent, se aduc acuzații că nu se fac proiecte pe fonduri europene, acum sunt 

împotriviri. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, îî transmite domnului consilier, David Dorin Sorin, că 

dacă a făcut săpături înainte pentru a se opune proiectului, iată că a dat încă un pumn 

comunității. Îl îndeamnă să încerce să construiască, nu să se opună. Menționează apoi că că 

această stradă se termină în DN74, dar pentru a putea achiziționa teren în acest sens este  

obligatoriu să fie aprobat un S.F. Mai mult, arată că s-au purtat discuții cu toți proprietarii de 

terenuri din zona respectivă.  

Domnul consilier local, Ionel Circo, întreabă dacă acest proiect este prins în Strategia 

de dezvoltare? 

Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că da, este cuprins!   

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

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

ansamblul său  şi cu  12 voturi ”pentru”, 3 voturi împotrivă ” (Dorin Sorin David, Petru 

– Voicu Huieț, Vasile Bârea), 1 abținere (Ionel Circo) și un consilier local absent (Ionel 

Daniel Adam) se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr.  167/2019 privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE 

STRADA DACILOR - DN74 ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 

 Punctul nr. 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentației de avizare 

pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de 



investiții „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STRADA GENERAL VASILE MILEA  

MICRO 1,  ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”  – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

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

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Strada General Vasile Milea face parte 

din trama stradală a municipiului Brad, asigurând legătura între strada Trandafirilor și strada 

Dacilor. Sectorul de drum care face obiectul documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție-proiect nr.337/2018 elaborat de S.C. PROCONS INVEST S.R.L. Deva, se 

desfășoară de la strada Dacilor până la strada Primar Ioan Bocăescu. 

 Acest sector de stradă nu este modernizat având structura formată dintr-un amestec de 

piatră spartă și balast în grosimi neuniforme și contaminată cu pământ care prezintă 

denivelări. Nu există dispozitive de scurgere a apelor pluviale. Acest lucru face ca anumite 

sectoare ale străzii să fie greu accesibile chiar și pe perioade uscate, datorită denivelărilor 

formate în timp.  

 Starea actuală a străzii afectează siguranța circulației rutiere, mărește durata de 

transport generând disconfort și aspect neîngrijit, cu cheltuieli de întreținere ridicate pentru 

menținerea în stare corespunzătoare în toate anotimpurile.  

 Soluția tehnică propusă prin documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru 

sectorul de drum cu o lungime de 120m și o lățime de 6 m, este îmbrăcăminte asfaltică în 

două straturi și structură rutieră elastică compusă din: 

  - 4 cm strat de uzură BA16; 

  - 6 cm strat de legătură BAD 22,4; 

  - 15 cm strat din piatră spartă;  

  - 30 cm strat din balast. 

 Trotuarele de pe traseul străzii vor fi amenajate cu următoarea structura rutieră: 

 - 4 cm strat de uzură BA8; 

 - 15 cm strat din piatră spartă;  

 - 20 cm strat din balast. 

 Trotuarele vor fi încadrate de borduri din beton. 

 Pe strada General Vasile Milea a fost prevăzut un spațiu de parcare cu suprafața de 750 

mp cu următoarea structura rutieră: 

 - 4 cm strat de uzură BA16; 

 - 6 cm strat de legătură BAD 22,4; 

 - 15 cm strat din piatră spartă;  

 - 30 cm strat din balast. 

 De asemenea, la km 0+060 s-a prevăzut amenajarea unui spațiu de recreere pe o 

suprafață de 675 mp, cu alei pietonale și spații verzi-gazon natural 265 mp și împrejmuire cu 

gard viu pe o lungime de 52m . Dotarea spațiului de recreere se va face cu 42 bănci din lemn 

și mobilier urban. 

 Aleile pietonale vor avea următoarea structură: 

 - 6 cm pavele prefabricate din betonstrat de uzură BA16; 

 - 5 cm strat de nisip; 



 - 25 cm strat din balast; 

 Apele meteorice ce cad pe suprafața carosabilă a străzii sunt dirijate datorită pantei 

longitudinale și celei transversale către borduri. 

 La intersecțiile străzii proiectate cu drumurile laterale prin proiectare s-au creat 

condiții de vizibilitate, s-au corelat elementele din plan, profil longitudinal și profil 

transversal, astfel încât circulația să se poată desfășura în condiții de siguranță și confort.  

 Pentru siguranța circulației se vor monta 5 indicatoare rutiere și se vor executa marcaje 

longitudinale și transversale. 

 Valoarea Devizului General este de 799.397,99 lei cu TVA, respectiv 672.648,72 lei 

fără TVA, din care C+M 602.830,91 lei cu TVA, respectiv 506.580,6 lei fără TVA. 

 Suma se va cuprinde în Lista Sinteză a Cheltuielilor de Investiții pe anul 2019 la 

Capitolul 84 -Transporturi. 

 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, Vasile Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că după părerea dumnealui și aici este 

o cheltuială inutilă, dar  se știe că acestui cartier i se acordă prea multă atenție deoarece este 

un izvor nesecat de voturi. Acest capăt de stradă ar putea să mai aștepte și ar fi mai bine dacă 

s-ar realiza mai multe bănci unde să se așeze oamenii sau locuri de parcare. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, îl întreabă dacă îi place cum arată acest teren astăzi și 

întreabă de ce este rău să faci treabă într-o zonă din oraș. 

Domnul consilier local, Iosif Manea, precizează că dumnealui se simte efectiv  

consternat de modul în care se desfășoară ședința de consiuliu. Precizează că atunci când 

dorești să faci ceva, pornești cu un SF. Un proiect începe prin a se aproba aceste 

documentații. Întreabă că domnii consilieri care sunt împotrivă au niște studii tehnice. Îi 

îndeamnă pe domnii și doamnele consilieri locali să se respecte pentru că mânie, poimâine nu 

vor mai fi în consiliul local și ar fi bine să rămână ceva după dânșii. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că la fel au fost discuții și pentru realizarea 

proiectului terenului de sport de Peste Luncoi. 

Domnul consilier local, Petru – Voicu Huieț, menționează că pentru acest proiect sunt 

bani în buget, în condițiile în care sunt mulți oameni care își repară singuri drumurile, ba mai 

mult, menționează că e dureros faptul că s-au alocat 10 miliarde de lei din bugetul local 

pentru realizarea terenului de sport în discuție, când s-ar fi putut realiza pe fonduri. Și, mai 

mult, avem acum alte priorități, dar, fiecare cum le vede! 



Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că, costurile nu au fost de 10 miliarde de 

lei. 

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

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

ansamblul său  şi cu  12 voturi ”pentru”, 4 consilieri locali împotrivă (Ionel Circo, Vasile 

Bârea, Petru Voicu Huieț, Dorin Sorin David) și un consilier local absent (Ionel Daniel 

Adam) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2019 privind aprobarea  

Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general 

pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STRADA GENERAL 

VASILE MILEA  MICRO 1,  ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 

 

 

 Punctul nr. 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării prin negociere 

directă a unui teren în suprafață de 3.700 mp., situat în municipiul Brad, strada Dacilor,  

Cartier Micro 1, județul Hunedoara în vederea construirii unui bloc de locuințe pentru 

tineri prin  Agenția Națională pentru Locuințe  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

112/2016 s-a aprobat documentația urbanistică faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

„Construire blocuri de locuințe, terenuri de sport, vestiar, împrejmuire, loc de joacă pentru 

copii, alei carosabile și pietonale, parcări și zone verzi amenajate” în Brad, zona strada 

Dacilor şi Aleea Privighetorilor. 

În scopul realizării Proiectului nr.122/2016, întocmit de proiectant de specialitate S.C. 

ILCOR CONSULTING S.R.L., arhitect Vlad – Dumitru Borca, beneficiar: Municipiul Brad, 

aprobat prin aceeași hotărâre, s-a achiziționat într-o primă etapă, terenul în suprafață de 3.394 

mp., fiind executată amenajarea terenului de sport cu gazon sintetic și împrejmuire. 

Pentru realizarea unei alte părți din PUZ - ul aprobat, respectiv construirea unui bloc 

de locuințe pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe, în următoarea etapă este 

necesar a se achiziționa un alt lot de teren. 

 Ulterior achiziționării,  terenul se va înregistra în evidențele Municipiului Brad ca 

imobil aparținând domeniului public, la valoarea prevăzută în contractul de vânzare – 

cumpărare și va fi dat în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe pe perioada 

realizării investițiilor. 



Astfel, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brad din luna octombrie 

2019 s-a discutat oferta de vânzare depusă de către proprietarul terenului în suprafață de 

3.700 mp., situat în municipiul Brad, strada Dacilor, cartier Micro I, județul Hunedoara,  cu 

front la stradă, fiind dat acord pentru începerea procedurii în vederea achiziției terenului. 

Pentru stabilirea prețului de achiziționare a terenului identificat prin C.F. nr. 67356 

Brad, număr cadastral 67356, ofertantul a menționat că acceptă negocierea prețului în baza 

unui raport de evaluare întocmit de către expert evaluator, fapt pentru care s-a comandat 

întocmirea unui astfel de raport. 

Astfel a fost întocmit de către evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., Varga Dorel, Raportul 

de evaluare, înregistrat la Primăria Municipiului Brad sub nr. 42537/18.11.2019, valoarea de 

piață a imobilului evaluat fiind de 15,75 euro/mp (75,08 lei/mp), respectiv 58.276 euro 

(277.796 lei). 

Precizează că în Lista – sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 148/2019, există prevăzută suma necesară achiziției unui 

teren pentru construirea unui bloc de locuințe pentru tineri. 

Ținând cont de aspectele enunțate în cele de mai sus, a inițiat prezentul proiect de 

hotărâre prin care a propus achiziționarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 

3.700 mp., situat în municipiul Brad, strada Dacilor, Cartier Micro 1, județul Hunedoara în 

vederea construirii unui bloc de locuințe pentru tineri prin Agenția Națională pentru 

Locuințe. 

A propus, de asemenea, însușirea Raportului de Evaluare înregistrat la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 42537/18.11.2019, întocmit de evaluator A.N.E.V.A.R., Varga 

Dorel, a proprietăţii imobiliare - teren intravilan, categoria de folosinţă „arabil”,  în suprafaţă 

de 3.700 mp, liber de sarcini și de construcții,  situat în municipiul Brad, strada Dacilor, 

cartier Micro I, județul Hunedoara, aflat în proprietatea domnului Mărginean Ovidiu Marcel, 

conform C.F. nr. 67356 Brad, precum și numirea unei comisii de negociere a prețului de 

vânzare – cumpărare a imobilului în următoarea componență: 2 consilieri locali și 3 

specialiști din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad care vor fi desemnați, 

ulterior, prin dispoziție. Comisia va desemna dintre membrii săi un președinte și un secretar. 

 Această comisie va fi împuternicită să negocieze prețul imobilului, însă nu va depăși 

prețul maxim de achiziție de 15,75 euro/mp, respectiv 58.276 euro, echivalent în lei la cursul 

BNR la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.  

Cheltuielile ocazionate de redactarea și autentificarea actului de vânzare – cumpărare, 

precum și cele privind îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară cad în sarcina 

cumpărătorului și vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Brad. 

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

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



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

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.             

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

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Ioan Hărăguș, precizează că, dat fiind faptul că este terenul 

pentru parcare, nu s-ar putea realiza acolo blocul, precizând că dumnealui are treabă doar cu 

suprafața nu și cu oportunitatea cumpărării terenului. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că așa a fost prevăzut prin PUZ, că s-a 

făcut etapizat pentru că nu sunt bani să le faci pe toate. Menționează că terenul are front la 

stradă, are acces la toate utilitățile și mai mult, cunoaște faptul că au mai existat și alte 

negocieri cu  persoane fizice. 

Domnul consilier local, Ioan Hărăguș, întreabă dacă nu se mai poate construi încă un 

bloc acolo, în timp. 

Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează că este o anomalie între acest 

proiect și proiectul înscris la punctul 6 pe ordinea de zi, ”ori nu știți, ori ne mințiți”… 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că achiziția se face în baza unui PUZ și a 

unui S.F.  iar după achiziționarea tererenului Agenția Națională de Locuințe va construi un 

bloc A.N.L. 

Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar General al Municipiului Brad, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret la art. 7 al proiectului de 

hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ștefan, propune să facă parte din comisia de 

negociere a prețului de vânzare – cumpărare a imobilului - teren intravilan, categoria de 

folosinţă „arabil”, în suprafaţă de 3.700 mp., liber de sarcini și de construcții,  situat în 

municipiul Brad, strada Dacilor, cartier Micro I, județul Hunedoara, aflat în proprietatea 

domnului Mărginean Ovidiu Marcel, potrivit C.F. nr. 67356 Brad, domnul consilier local 

Iosif Manea. 

 Domnul consilier local, Iosif Manea, propune să facă parte din comisia de negociere a 

prețului de vânzare – cumpărare a imobilului - teren intravilan, categoria de folosinţă 

„arabil”,  în suprafaţă de 3.700 mp., liber de sarcini și de construcții,  situat în municipiul 

Brad, strada Dacilor, cartier Micro I, județul Hunedoara, aflat în proprietatea domnului 

Mărginean Ovidiu Marcel, potrivit C.F. nr. 67356 Brad, domnul consilier local Vasile 

Poenaru. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

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

Poenaru, a invitat consilierii locali la vot. 

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

Irina Bora, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

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

privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu 16 voturi „pentru”   



ambii consilieri locali propuși, au fost desemnați pentru a face parte din comisia de 

negociere a prețului de vânzare – cumpărare a imobilului - teren intravilan, categoria de 

folosinţă „arabil”,  în suprafaţă de 3.700 mp., liber de sarcini și de construcții, situat în 

municipiul Brad, strada Dacilor, cartier Micro I, județul Hunedoara, aflat în proprietatea 

domnului Mărginean Ovidiu Marcel, potrivit C.F. nr. 67356 Brad”. 

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

 Prezintă,  de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 2  

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

votul  majorităţii calificate de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,  

respectiv  12 consilieri locali. 

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

ansamblul său  şi cu  16 voturi ”pentru” și un consilier local absent (Ionel Daniel Adam) 

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr.  169/2019 privind aprobarea achiziționării 

prin negociere directă a unui teren în suprafață de 3.700 mp., situat în municipiul Brad, 

strada Dacilor,  Cartier Micro 1, județul Hunedoara în vederea construirii unui bloc de 

locuințe pentru tineri prin  Agenția Națională pentru Locuințe. 

 

 Punctul nr. 9.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 86/2019 privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au acces la 

locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 

2019, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului 

„Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii” – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

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

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor art.15 alin.1 din 

H.G.R. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 

modificările şi completările ulterioare, în urma analizării cererilor de locuințe pentru tineri, 

destinate închirierii, comisia socială trebuie să prezinte Consiliului Local al Municipiului 

Brad lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum 

și propuneri privind ordinea și modul de soluționare a cererilor, luându-se în considerare 

folosirea spațiului locativ existent. 

Analizarea cererilor se face anual, până la sfârșitul lunii februarie a anului respectiv, 

sau ori de câte ori situația o impune, în condițiile legii. 

  Astfel, în data de 19.11.2019, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de 

solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul 

programului  „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, numită prin H.C.L. nr. 



174/2015, s-a întrunit și reanalizat toate dosarele aflate în evidențele B.A.D.P.P., precum și 

cele depuse perioada iulie – noiembrie 2019. 

 În urma reanalizării tuturor dosarelor, au fost consemnate toate situațiile întâlnite 

întocmindu - se procesul verbal nr. 42735/19.11.2019 prin care s-a propus modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2019.  

 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, Vasile Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

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

ansamblul său  şi cu  16 voturi ”pentru” și un consilier local absent (Ionel Daniel Adam) 

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr.  170/2019 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2019 privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au 

acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile 

pentru anul 2019, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de 

solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în 

cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”. 

 

 Punctul nr. 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  vânzării unui apartament din 

fondul locativ de stat  actualului chiriaş, domnului  Rovinar  Ioan  Marian – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

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

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul Rovinar Ioan Marian  deține cu 

chirie o locuință din fondul locativ de stat din anul 2017. Locuința este situată în municipiul 

Brad, strada 9 Mai, bloc 3, scara 1, etaj I,  din municipiul Brad, județul Hunedoara. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 38.107/03.10.2019, 

domnul Rovinar Ioan Marian a solicitat cumpărarea locuinței deținute în baza Contractului 

de închiriere nr. 32.385/13.12.2017, totodată depunând și o Procură specială prin care o 



împuternicește pe doamna Rovinar Elena – mama sa - pentru a-l reprezenta în relația cu 

Primăria Municipiului Brad.  

 Din documentaţia prezentată rezultă faptul că actualul chiriaş nu are datorii faţă de 

Asociaţia de proprietari nr. 8 din care face parte şi nici restanţe la chirie. 

În vederea stabilirii valorii de piaţă a apartamentului nr. 5 din blocul 3, scara 1, etaj I, 

strada 9 Mai, din municipiul Brad, județul Hunedoara, s-a comandat întocmirea unui  Raport 

de evaluare privind  opinarea valorii de piaţă. 

 Prin raportul de evaluare nr. 73D/18.10.2019, întocmit de către S.C. DOREVAL S.R.L. 

DEVA – membru A.N.E.V.A.R., prin expert evaluator Varga Dorel, înregistrat la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 41.048/01.11.2019,  s-a opinat prin metoda comparațiilor de piață,  

prețul de 30.884 lei (nu conține TVA),  adică 6.494 euro, curs BNR la data evaluării, 

respectiv data de  18.10.2019 : 1 euro = 4,7556 lei.  

Vânzarea se face de către Municipiul Brad, în calitate de proprietar, actul de vânzare – 

cumpărare urmând să fie încheiat în formă autentică și să fie semnat în numele și pentru 

Municipiul Brad de către Primarul Municipiului Brad. 

Prețul de vânzare al imobilului se va plăti de către cumpărător în rate egale de câte 

292,00 lei pe lună, cu ultima rată de 55,60 lei, pe o perioadă de 8 ani. 

Pentru neplata la termenul scadent a tranșelor, cumpărătorul datorează majorări de 

întârziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale. 

În cazul neachitării consecutive a 6 (șase) rate lunare, contractul de vânzare – 

cumpărare se consideră rezolvat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără 

altă formalitate, urmând ca părțile să revină la situația anterioară vânzării, cu obligația în 

sarcina cumpărătorului de a achita dobânzile și majorările de întârziere la zi. 

Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului în caz de neplată la data 

scadentă, vor fi suportate de către cumpărător. 

Până la achitarea integrală a prețului contractului de vânzare – cumpărare, se instituie 

ipotecă asupra locuinței, cu obligația înscrierii acesteia în Cartea Funciară. 

Contravaloarea raportului de evaluare, precum și cheltuielile legate de perfectarea 

actelor de vânzare – cumpărare în formă autentică se suportă de către cumpărător, cheltuielile 

legate de înscrierea ipotecii urmând a fi suportate de către vânzător. 

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

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

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

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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



 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 2 

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

votul  majorităţii calificate de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,  

respectiv  12 consilieri locali. 

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

ansamblul său  şi cu  16 voturi ”pentru” și un consilier local absent (Ionel Daniel Adam) 

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr.  171/2019 privind aprobarea  vânzării unui 

apartament din fondul locativ de stat  actualului chiriaş, domnului  Rovinar  Ioan  

Marian. 

 

 Punctul nr. 11.  Proiect de hotărâre  privind repartizarea  locuinţei nr. 3 din blocul 

ANL  2010, scara B, parter, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Domnul Mureșan Răzvan – Traian a fost 

beneficiarul unui contract de închiriere având ca obiect locuința nr. 3, scara B din blocul 

ANL 2010, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, Judeţul Hunedoara iar prin cererea 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 34260/21.08.2019, domnul Mureșan 

Răzvan – Traian a solicitat predarea acestei locuințe. 

 Această locuință a fost preluată de către reprezentanți ai Biroului pentru Administrarea 

Domeniului Public și Privat și ai Poliției Locale în baza procesului verbal nr. 

39.154/14.10.2019. 

 În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă, Comisia socială 

de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a 

încheiat Procesul - verbal nr. 42.735/19.11.2019 prin care s-a propus repartizarea acestei 

locuinţe vacante  să se facă conform Listei de priorități în vederea repartizării locuințelor 

pentru tineri, destinate închirierii, valabilă pentru anul 2019, stabilită de Comisia socială de 

analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate 

închirierii”, modificată și completată,  domnului Pădurean Liviu Lucian, care îndeplineşte 

condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre prezentat.  



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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

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

ansamblul său  şi cu 16 voturi ”pentru” și un consilier local absent (Ionel Daniel Adam)se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.  172/2019 privind repartizarea  locuinţei nr. 3 

din  blocul ANL  2010, scara B, parter, situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, 

judeţul Hunedoara. 

 

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

locuinţa nr. 1,  parter, din Blocul 21, scara 2 de pe strada Liceului  din municipiul Brad,  

judeţul Hunedoara,  fostei chiriașe, doamna Tîrsa Elena Maria  – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

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

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că doamna Tîrsa Elena Maria a fost 

beneficiara contractului de închiriere pentru locuința nr. 1,  parter, din Blocul 21, scara 2 de 

pe strada Liceului  din municipiul Brad, judeţul  Hunedoara, din anul 1986.  

 Contractul de închiriere nr. 11291/06.09.2011 nu a fost prelungit datorită debitelor 

neachitate la termen. Pentru recuperarea debitelor doamna Tîrsa Elena Maria a fost acționată 

în instanță, fiind pronunțată în acest sens Sentința Civilă nr. 640/2018 definitivă și 

executorie. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 42186/14.11.2019, 

doamna Tîrsa Elena Maria a solicitat o nouă repartiție pentru locuința nr. 1, parter, din Blocul 

21, scara 2 de pe strada Liceului din municipiul Brad, judeţul Hunedoara. 

 Din actele prezentate rezultă că fosta chiriaşă, doamna Tîrsa Elena Maria, în prezent, 

nu are datorii la chirie, iar la Asociaţia de Proprietari nr. 8 din care face parte, a achitat suma 

de 720 lei.   

 Pentru debitul rămas, prin procesul verbal nr. 87/07.11.2019, de comun acord cu 

Asociația de proprietari nr. 8, s-a stabilit un grafic de eșalonare pe o perioadă de 12 luni.   

Angajamentul de plată a fost încheiat în data de 11.10.2019.  Prin acest angajament, doamna 

Tîrsa Elena Maria s-a obligat să plătească contravaloarea restanțelor într-un interval de 24 

luni, începând cu luna decembrie 2019.  

 În această locuință  s-a gospodărit împreună cu fiul său, Tîrsa Felician Cosmin, care nu 

a avut loc de muncă în trecut și nu a putut să o ajute la plata chiriei și a taxelor comune. În 

prezent, acesta are loc de muncă și o ajută financiar pe mama sa la achitarea datoriilor. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

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

ansamblul său  şi cu  16 voturi ”pentru” și un consilier local absent (Ionel Daniel Adam) 

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr.  173/2019 privind aprobarea unei noi 

repartiţii pentru locuinţa nr. 1,  parter, din Blocul 21, scara 2 de pe strada Liceului  din 

municipiul Brad,  judeţul Hunedoara,  fostei chiriașe, doamna Tîrsa Elena Maria. 

 

 Punctul nr. 13.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului  de acțiuni sau  

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

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

2020 pe raza municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

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

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 

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

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

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

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

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

lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de 

solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de 

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

anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”.  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

local, întocmit lunar. 

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

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

cerinţelor legale, iar Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat va ţine evidenţa 

efectuării lucrărilor  în funcţie de care vor fi plătiţi lunar.   

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

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

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

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

ansamblul său  şi cu  16 voturi ”pentru” și un consilier local absent (Ionel Daniel Adam) 

se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2019 privind aprobarea Planului  de 

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

venit minim garantat,  potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, în anul 2020 pe raza municipiului Brad. 

 

     Punctul nr. 15. Informarea nr. 42.978/21.11.2019 privind cauzele aflate pe rolul 

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

 Domnii consilieri locali au luat act despre această informare. 

 

 



  Punctul nr.  16.  Diverse. 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea,  precizează că nu a vrut în timpul ședinței să 

intindă discuțiile, să devină neprincipiale dar ar avea un drept la replică. S-a indus ideea de 

către unii dintre domnii consilieri și chiar de către domnul Primar că unii sunt arhanghelii 

progresului și ceilalți ar pune frână la orice inițiativă, dar se cunoaște foarte bine faptul că 

atunci când proiectele prezentate au fost bine fundamentate s-a votat chiar și cu două mâini. 

Spune că dumnealui nu este convins că aceste proiecte care s-au aprobat astăzi vor fi 

finanțate din alte fonduri, ci așa cum până la urmă nu s-a putut prezenta garanția cu podul 

acela care nu s-a putut finanța din fonduri externe și până la urmă a trebuit să fie făcut din 

bugetul local. Așa cum probabil Consiliul local viitor, gândind că până atunci nu se poate 

face mare lucru, va fi nevoit să aprobe și să folosească bani din bugetul local pentru 

realizarea acestor străzi care nu duc nicăieri. 

 Precizează că la un moment dat, pământul care se cumpără acum pentru realizarea 

acestei porțiuni de stradă, acestei ieșiri la DN 74, va costa mai mult decât toată strada,  pentru 

că aici este o problemă, la fel cum se întâmplă și astăzi cu proprieatrii de terenuri pe unde 

trece conducta de gaz. Unii șantajează pentru că există unii care să profite de această intenție 

a Consiliului Local,  tot așa se poate întâmpla și cu proprietarii acestor terenuri.  Precizează 

că dumnealui nu este împotrivă să se construiască, dumnealui se bucură pentru că se 

construiește, dar întreabă de ce nu se stabilesc niște priorități care să fie viziblie și care 

trenează de foarte mult timp. Se referă la un mic parc industrial, la realizarea centralei 

termice care de 3 ani și jumătate nici acum nu este gata. A rămas așa, așteptăm să vină gazul! 

Asta nu este o inițiativă a Consiliului Local, ci este o conjunctură, este o inițiativă a altora și 

noi ne-am agățat de ea și ne batem cu pumnii în piept că vai Doamne, ce a făcut Bradul să 

treacă gazul pe aici sau să vină gazul în Brad. În rest, alte proiecte majore nu a văzut în 3 ani 

și jumătate și tot timpul a spus hai să facem  proiecte cum au făcut și alte localități. Există 

atâția angajați ai Primăriei care ar putea fi capacitați să facă proiecte cât mai multe dar astea   

nu sunt proiecte și nu cred că vor avea vreo finalitate sau un beneficiu major. De aceea, 

precizează că nu numai unii sunt pentru realizarea proiectelor în municipiul Brad, iar ceilalți 

sunt paria sau sunt puși aici numai pentru a frâna inițiativele celorlați, nemaiponeite și să 

facem campanie electorală. Roagă să se înțeleagă acest lucru precum și să se consemneze în 

procesul verbal cu nu sunt împotriva realizării adevăratelor inițiative care pot duce la 

progresul municipiului Brad, ci este împotriva utopiilor și a proiectelor nejudicios întocmite.  

 Domnul consilier local, Iosif Manea, precizează că sunt câteva proiecte de hotărâre la 

care unii dintre consilierii locali s-au opus (strada Avram Iancu, strada Decebal, Monumentul 

Eroilor, parcarea din piață, terenul de fotbal de peste Luncoi). Dumnealui consideră că nici 

unul dintre consilierii locali nu are pregătirea necesară pentru a spune dacă un proiect este 

bun sau nu. Pentru asta există specialiștii care realizează studii tehnice și care pot să 

stabilească dacă un anumit proiect este  sau nu  rentabil atât din punct de vedere economic, 

cât și tehnic. Dumnealui își amintește bine, domnul consilier local, Vasile Bârea, spunea că 

alte localități au mult mai multe proiecte. Deci, iată, astea sunt proiectele noastre pe care 

dorim să le lansăm. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că sunt trei proiecte aprobate prin 

Compania Națională de Investiții – fonduri guvernamentale,  reabilitare 2 blocuri de Peste 

Luncoi prin fonduri europene și mai urmează două, podul peste Criș - document aprobat în 



CET, suspendat în momentul de față până la găsirea alternativei. Se mai realizează Grădinița 

din fonduri europene și la Spital se fac investiții în sumă de 10 milioane lei- fonduri atrase de 

la Ministerul Sănătății. Menționează că aceste proiecte sunt strict importante pentru societate 

și ar fi bine să se lase politica la o parte și să se lucreze pentru oraș. În ceea ce privește 

realizarea conductei de gaz, menționează că este inițiativa Municipiului Brad, că se 

realizează  prin F.D.I., P.N.D.L. și fonduri europene, rămânând să se găsească calea cea mai 

facilă pentru a începe din primăvară distribuția. Mai sunt șase luni de mandat și-i îndeamnă 

să lucreze pentru oraș. 

 Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează că în calitatea dumnealui de 

consilier local și membru P.E.R., partid care nu a participat la alegeri, și-a permis să facă o 

analiză a rezultatelor alegerilor și dorește să felicite P.N.L. –ul pentru că s-a apropiat foarte 

mult de P.S.D., dar totodată felicită și organizația P.S.D. și în special pe domnul Primar, 

Florin Cazacu, pentru un asemenea candidat  ca și Viorica Dăncilă, care a pierdut în țară dar  

la Brad a obținut un rezultat foarte bun pentru că dumnealui  a reușit să capaciteze electoratul 

și să-l trimită la vot, drept urmare, a votat Viorica Dăncilă și atrage atenția domnului consilier 

local, Ionel Circo – viitor candidat la funcția de Primar - să nu mai doarmă pe-o ureche și să 

se apuce de treabă. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, îl atenționează pe domnul consilier local, Dorin Sorin 

David,  că aceasta este o ședință de consiliu și nu o analiză politică.  

      Domnul delegat sătesc, Liviu Groza, menționează că de-a lungul drumului în satul 

Ruda Brad, este nevoie de toaletarea crengilor de la copaci și solicită  să se intervină la 

malurile care sunt erodate din cauza apei precum și  reabilitarea Căminului Cultural. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, îi solicită ca, în calitatea dumnealui de delegat sătesc, 

să intervină și să informeze proprietarii că în unele situații ar fi bine ca și dânșii să-și 

toaleteze vegetația și  arborii. 

 Domnul delegat sătesc, Marius Adrian Benea, mulțumește executivului pentru 

reabilitarea Căminului Cultural de la Mesteacăn precum și pentru reabilitarea drumului. 

 În sală este prezentă și doamna Gabor Aurelia – cetățean al municipiului Brad care-și 

exprimă intenția de a lua cuvântul. 

 Domnul președinte de ședință supune la vot această intenție și domnii consilieri locali, 

cu unanimitate de voturi, sunt de acord ca doamna Gabor Aurelia să vorbească. 

 Doamna Gabor Aurelia se prezintă și precizează că locuiește în municipiul Brad, pe 

Strada Horea, nr. 7, după care îi întreabă pe domnii consilieri care dintre dumnealor răspund 

de această zonă a orașului, menționând că, în trecut, consilierii locali se deplasau pe străzi 

unde se informau despre nevoile și problemele cu care se confruntă cetățenii.   

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că toți consilierii locali  răspund de întreg  

municipiul. 

 Doamna Gabor Aurelia  ridică problema apei pluviale menționând că atunci când plouă 

nu se mai poate ieși din curți pe acea stradă. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că se va rezolva problema apei pluviale 

pe această stradă, fiind cuprinsă în Lista de investiții. 

     Doamna Gabor Aurelia solicită ca primăvara să se găsească o posibilitate de a 

transporta rezultatele toaletării arborilor din curți, deoarece primăvara când se face curățenie 

nu au ce să facă cu ele. 



 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că această activitate este o componentă a 

serviciului de salubrizare și speră ca până în primăvară să funcționeze și în municipiul Brad.  

 Doamna Gabor Aurelia întreabă ce se va întâmpla cu clădirea vechii școli de pe strada 

Horea. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că acea clădire va fi demolată în cel mult 

în 3 luni de zile,  iar în locul ei se va construi o parcare pentru părinții care-și duc copii la 

grădiniță și nu numai. 

 Doamna Gabor Aurelia întreabă de ce s-a retrocedat acel cămin de bătrâni de pe strada 

Horea. 

      Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că imobilul în care a funcționat Căminul 

de bătrâni a fost retrocedat pentru că așa a prevăzut legea. Totodată, menționează că toate 

problemele ridicate de către doamna Gabor Aurelia sunt corecte, pertinente, o asigură că sunt 

în atenția executivului și se vor găsi soluții pentru a fi rezolvate. Menționează că sunt 

prevăzuți în bugetul local bani pentru reabilitarea acestei străzi, respectiv 50 mii lei. 

 Doamna Gabor Aurelia solicită măcar realizarea unei rigole de scurgere a apei. 

 În încheiere, pentru destinderea atmosferei, doamna Gabor Aurelia a recitat o poezie. 

       

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

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 28.11.2019.  

 

 

Brad, 28.11.2019 

 

SECRETAR GENERAL, 

  CARMEN – IRINA BORA 

 

 
 


