
          R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

 

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

încheiat azi, 29 august 2019,  cu ocazia şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

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

23 august 2019 s-a făcut în data de 23.08.2019 prin Dispoziţia nr. 504/23.08.2019 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 23 august 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 toţi cei 17 consilieri locali în funcţie, 

1 consilier  local  fiind absent (Viorel Curtean). 

La şedinţă au participat 3 delegaţi  săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul 

Ruda Brad,  domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul  Mesteacăn şi domnul 

Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel. 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna Carmen - Irina Bora – 

Secretar al Municipiului Brad. 

 În calitate de invitaţi au participat: domnul inginer Murgu Zafiu - Șef sector apă – 

canal –  Brad a S.C. APA PROD S.A. DEVA ,  domnul Lucian Miron  – care are delegate 

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

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

al Spitalului Municipal Brad și domnul Suciu Ovidiu – director la Liceul Teoretic „Avram 

Iancu” 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 Secreatar,  Carmen - Irina Bora, constată şedinţa legal constituită şi 

declară deschise lucrările acesteia,  invitându-i  pe toţi cei prezenţi să se ridice  pentru a audia 

Imnul Naţional al României. 

Doamna  Secretar, Carmen - Irina Bora, 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 18 iulie 2019 și procesul verbal al 



ședinței extraordinare din data de 6 august 2019 care au fost aprobate cu 16  voturi 

"pentru”, 1 consilieri local fiind absent (Viorel Curtean). 

 
 

Totodată, doamna Secretar, 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, Carmen - Irina Bora, dă cuvântul domnului  preşedinte 

de şedinţă, Vasile Podaru, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 anularea creanțelor fiscale datorate de către persoanele 

juridice radiate – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

   3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 

aparatul  de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi 

serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad  – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

            4. Proiect de hotărâre   pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 

atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de ,,administrator imobile” – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

de stat actualului chiriaş, domnul Găman Nicolae – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

de stat  actualului  chiriaş,  doamna Vesa Marinela – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

    7. Analizarea unor cereri și adrese. 

  -     Adresa nr. 5395/23.08.2019 a Spitalului Municipal Brad. 

   -   Cererea nr. 31553/17.07.2019 a Întreprinderii Individuale Simina Ciprian 

Cosmin; 

  -  Adresa nr. 651/M/17.07.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. 

  -     Cererea nr. 32.471/30.07.2019 a domnului David Dorin Sorin. 

    8. Informarea nr. 34.405/22.08.2019 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

         9.  Diverse. 
 

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

care se aprobă cu 16  voturi "pentru”, 1 consilieri local fiind absent  (Viorel Curtean). 

 

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

suplimentări la ordinea de zi prezentată. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 

următoarele puncte:   

          Suplimentar  1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii  

Consiliului Local nr.  96/2019 privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan 

Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE”, municipiul Brad, 

bulevardul Republicii, nr.  22C,  județul Hunedoara – inițiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

            Suplimentar  2.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.  97/2019 privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan 

Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE”,  municipiul Brad, 

bulevardul Republicii, nr. 22D, județul Hunedoara– inițiat de Primarul Municipiului Brad. 



    Suplimentar  3.  Proiect de hotărâre  privind repartizarea locuinței nr. 13, parter,  din  

Blocul  105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, judeţul Hunedoara– 

inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Suplimentar  4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 7/2019 privind atestarea unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul 

Hunedoara  – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

          Suplimentar  5.  Adresa nr. 34869/29.08.2019  a Asociației Culturale „Doina Crișului” 

Brad. 

  Suplimentar  6. Cererea nr. 34495/23.08.2019 a domnului Petrișor Raul Emilian.   

  Suplimentar 7. Notă de informare  nr. 34/29.08.2019 a Compartimentului U.L.M.         

 Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul 

preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune aprobării suplimentările la Ordinea de zi 

propuse, care se aprobă cu 16  voturi "pentru”,  1 consilier local fiind absent (Viorel 

Curtean). 

 Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune aprobării Ordinea de zi în 

ansamblul ei care se aprobă cu 16  voturi "pentru”, 1 consilier  local  fiind absent                 

(Viorel Curtean). 

 Înainte de a trece la lucrările ședinței, domnul Primar, Florin Cazacu, înmânează 

Certificatul de Voluntariat domnișoarei Faur Dariana Georgiana. 

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

aprobată. 

 

 Punctul  nr. 1.  Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului Municipiului 

Brad pe anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 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 că prin adresa nr. 16.763/19.08.2019 a Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Hunedoara s-a alocat Municipiului Brad suma de 358 mii lei din sume 

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, iar la buget s-au încasat venituri în 

plus față de cele prognozate în sumă de 30,10 mii lei, a propus  rectificarea bugetului 

Municipiului Brad pe anul 2019, în sensul stabilirii veniturilor în sumă de  32.966,21 mii lei 

şi a cheltuielilor în sumă de  36.661,71  mii lei.  

           Astfel propune majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2019 atât la 

venituri, cât și la cheltuieli cu  suma de 388,10  mii lei după cum urmează: 

 La venituri: 

- 11.02   – „ Sume defalcate din T.V.A.” .............................  358.00 mii lei; 



- 37.02   – „ Transferuri voluntare, altele decât subvențiile” .....30.10 mii lei. 

      La cheltuieli: 

          - 61.02  –„Ordine publică și siguranță națională” …………….21.00  mii lei; 

   (cheltuieli de personal) 

           - 67.02  –„Cultură, recreere şi religie”  ……………………….30,10  mii lei; 

                             (cheltuieli cu bunurile și serviciile) 

           - 84.02  - „Transporturi”………………………………………337.00 mii lei. 

                            (cheltuieli cu bunurile și serviciile) 

 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 Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că după inițierea proiectului de hotărâre au 

mai fost înregistrate două  solicitări de  alocare de sume: una  din partea Școlii Gimnaziale 

„Mircea Sântimbreanu” Brad și cealaltă din partea Spitalului Municipal Brad, fapt pentru 

care propune următorul amendament: 

„De la capitolul bugetar 84.02 „Transporturi” se alocă următoarele sume: 

- la capitolul bugetar 66.02 – Sănătate” suma de 35,00 mii lei pentru executarea unei 

copertine la secția chirurgie din cadrul Spitalului Municipal Brad; 

- la capitolul 65.02 – „Învățământ secundar inferior” suma de 38,24 mii lei pentru 

accesarea serviciilor de scriere a cererii de finanțare și asistare pe perioada evaluării a 

două proiecte cu finanțare nerambursabilă și anume: 

1. POCU – Axa prioritară nr. 6 – Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară; 

2. POCU – Axa prioritară nr. 6 – Măsuri de educație de tip a doua șansă”. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru supune la vot amendamentul propus de 

către domnul Primar, Florin Cazacu, și,  cu unanimitate de voturi, se aprobă.  

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor  art. 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 Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 16  voturi "pentru”, 1 consilier  local  fiind absent ( Viorel Curtean), 

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2019 privind rectificarea bugetului 

Municipiului Brad pe anul 2019. 

 

 Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre  privind anularea creanțelor fiscale datorate de 

către persoanele juridice radiate – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Consiliul local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de 

interes local. În exercitarea atribuțiilor conferite, Consiliul local aprobă, la propunerea 

primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul 

de încheiere a exercițiului bugetar. Consiliul local stabilește impozitele și taxele locale, în 

condițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 Conform prevederilor art. 266 alin. 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură  Fiscală, cu modificările și completările ulterioare „Obligaţiile fiscale datorate de 

debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se 

anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea altor persoane, 

potrivit legii”. 

 Prin adresa nr. 13.212/16.01.2019,  Primăria Municipiului Brad a solicitat Oficiului 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara documente justificative de radiere 

pentru un număr de 74 de societăți comerciale care figurează cu debite restante la bugetul 

local și care  în aplicația RECOM figurează ca radiate.  

 Urmare acestei solicitări, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Hunedoara,  prin adresa nr. 21976/08.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub 

nr. 22825/09.04.2019,  a transmis documentele justificative de radiere. 

 Menționează că pentru cele 8 societăți comerciale radiate, debitoare la bugetul local cu 

sume provenite din impozite și taxe locale sau concesiuni, s-a realizat procedura de 

insolvabilitate cu respectarea prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală. 

 Ținând cont de prevederile art. 266 alin.6 din Codul de Procedură Fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „În cazul creanţelor fiscale 

administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili 

plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută 

la alin. (5)”, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  anularea acestor 

creanțe fiscale, aceasta întrucât debitele sunt ale unor societăți comerciale radiate și nu există 

posibilitatea stabilirii unui plafon. 

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

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



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

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 

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

proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, 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 Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 16  voturi "pentru”, 1 consilier  local  fiind absent ( Viorel Curtean), 

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.114/2019 privind anularea creanțelor fiscale 

datorate de către persoanele juridice radiate .  

 

 Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii pentru aparatul  de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru 

instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 prezent, Organigrama şi Statul de 

funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al 

Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad  conține  135 de posturi aprobate prin 

H.C.L. nr. 117/2018, după cum urmează: 

-   2 posturi demnitari (primar și viceprimar) 

-   1 post de secretar – funcţie publică de conducere 

-   5 posturi - funcţii publice de conducere 

- 62 posturi - funcţii publice de execuţie 

-   5 posturi contractuale de conducere 

- 60 posturi contractuale de execuţie. 

   Pe lângă cele 135 de posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art. III 

alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 

completările ulterioare, mai există, finanţate din bugetele locale, 123 posturi la „Asigurări şi 

asistenţă socială” – capitol bugetar 68.02, respectiv 319,5 posturi la „Sănătate”-  capitol 

bugetar 66.02. 



    În acest context, menționează faptul că, prin adresa nr. 4001/26.04.2018 a Instituției 

Prefectului – Județul Hunedoara, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

13281/10.05.2018, a fost comunicat numărul maxim total de posturi stabilit pentru anul 

2018,  pentru Primăria Municipiului Brad, conform OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv un număr 

maxim total de posturi de 164. 

În conformitate cu prevederile art. 611 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ”autorităţile publice locale au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile 

de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să aprobe structura organizatorică 

prin care se stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al unităţii 

administrativ - teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ - teritoriale”.  În contextul 

acestor prevederi legale, propune transformarea funcției publice generale de secretar al 

Municipiului Brad în funcție publică specifică de secretar general al Municipiului Brad 

în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. (poziția 3 în statul de 

funcții). 

În vederea optimizării activității din instituție, propune reorganizarea 

Compartimentului Management al Calității din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad în Compartiment Control Intern și Management al Calității, urmând a fi 

adaptate și completate corespunzător atribuțiile din fișa postului pentru funcția publică de 

execuție de expert, clasa I, grad profesional asistent, funcție prevăzută în prezent în statul de 

funcții al instituției la poziția 7 și pe care propun să o transformăm în inspector, gradația 5, 

grad profesional superior .  

 În conformitate cu prevederile art. 37 – Secțiunea 4 din Regulamentul (UE) nr. 679 

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date, regulament care a intrat în vigoare la 

data de 25 mai 2018, operatorul de date personale, în cazul nostru instituțiile publice, 

desemnează un responsabil cu protecția datelor, în condițiile legislației în vigoare, 

responsabil care are, potrivit prevederilor art. 39 din regulamentul mai sus amintit, în 

principal, următoarele sarcini: 

1. informarea şi consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, 

precum şi a angajaţilor care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în 

temeiul prezentului regulament şi al altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern 

referitoare la protecţia datelor; 

2. monitorizarea respectării prezentului regulament, a altor dispoziţii de drept al 

Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor operatorului sau ale 

persoanei împuternicite de operator în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, 

inclusiv  alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului 

implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente; 

3. furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra 

protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35; 

4. cooperarea cu autoritatea de supraveghere; 



5. asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind 

aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36, 

precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune. 

În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecţia datelor ţine seama în mod 

corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, 

domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării. 

În vederea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, propune înființarea unui Compartiment 

Responsabil cu Protecția Datelor în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad, cu un post de funcționar public de execuție de inspector, clasa I, 

grad profesional principal (poziția 8 în statul de funcții). 

Compartimentul Buget, Finanțe, Contabilitate din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad este prevăzut în organigrama instituției cu două posturi de 

funcționar public de execuție, actualmente ocupate. Având în vedere volumul mare de lucru 

la nivelul acestui compartiment, propune înființarea a încă unui post în cadrul acestui 

compartiment, și anume un post de funcționar public de execuție de inspector, clasa I, grad 

profesional principal  (poziția 35 în statul de funcții). 

Compartimentul Taxe și Impozite Locale – impunere, constatare, control din 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad este prevăzut în organigrama 

instituției cu patru posturi de funcționar public de execuție și un post contractual de execuție, 

actualmente ocupate. Având în vedere volumul mare de lucru la nivelul acestui 

compartiment, propune înființarea a încă unui post în cadrul acestui compartiment, și 

anume un post de funcționar public de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

asistent (poziția 40 în statul de funcții). 

În conformitate cu prevederile art. 610 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ”autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 

de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească funcţia 

publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii 

funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai 

mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de consilier 

achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente 

activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%.” În contextul acestor prevederi legale, 

propune modificarea celor trei funcții publice de execuție de expert, gradația 5, grad 

profesional superior din cadrul Compartimentului Achiziții Publice din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad în consilier, gradația 5, grad profesional 

superior. (pozițiile 47, 48 și 49 în statul de funcții). 

În vederea respectării legislației în vigoare, în cadrul aparatului permanent al 

Consiliului Local al Municipiului Brad, propune  înființarea unui post de funcționar public de 

execuție de consilier juridic, gradația 0, grad profesional debutant în cadrul 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad 

(poziția 53 în statul de funcții). 



Compartimentul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad este prevăzut în organigrama instituției cu un singur post de funcționar 

public de execuție – consilier, grad profesional superior, actualmente ocupat. Având în vedere 

volumul mare de lucru la nivelul acestui compartiment (gestionarea dosarelor profesionale 

pentru 2 demnitari și 58 de funcționari publici, gestionarea dosarelor personale pentru 140 de 

angajați cu contract individual de muncă, din care 82 asistenți personali, raportări periodice, 

statistici etc.), propune înființarea unui al doilea post în cadrul acestui compartiment, și 

anume un post de funcționar public de execuție de inspector, clasa I, grad profesional 

principal (poziția 56 în statul de funcții). 

În cadrul Compartimentului Agricol și Cadastru din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad, ținând seama de importanța respectării legislației în vigoare în 

acest domeniu, propun înființarea unui post de funcționar public de execuție de consilier 

juridic, clasa I, grad profesional debutant (poziția 63 în statul de funcții), în vederea 

ocupării acestuia prin concurs organizat ulterior. 

În conformitate  cu prevederile art. 10 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, propun 

reorganizarea Compartimentului Sprijin Asociații de Proprietari din aparatul permanent 

al Consiliului Local al Municipiului Brad în Compartiment Sprijin, Îndrumare și Control 

Asociații de Proprietari și trecerea acestuia în aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad (secțiunea XXIII în statul de funcții), cu atribuțiile prevăzute în legea mai 

sus amintită. În structura acestui compartiment se menține postul de natură contractuală de 

inspector de specialitate, clasa I, grad profesional I, și se înființează un post de funcționar 

public de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal (poziția 77 în statul de 

funcții). 

În vederea unei mai bune organizări a activității de arhivare la nivelul instituției, 

propune înființarea unui Compartiment Arhivă în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad (secțiunea XXIV în statul de funcții), prevăzut cu un post de 

execuție de natură contractuală de inspector de specialitate, grad profesional I (poziția 79 în 

statul de funcții). 

Direcția de Asistență Socială Brad a fost înființată prin H.C.L. nr. 35/2018, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cele ale H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială 

și a structurii orientative de personal. Având în vedere respectarea legislației în vigoare și 

optimizarea activității din cadrul acestei direcții nou înființate, se impun următoarele 

modificări de structură: 

- transformarea postului de conducere, de natură contractuală, de director executiv, grad 

II, în funcție publică de conducere (poziția 144 în statul de funcții); 

- transformarea postului de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate, 

grad profesional II din cadrul Compartimentului Protecție Persoane cu dizabilități și 

Persoane vârstnice – Serviciul de Asistență Socială, în funcție publică de execuție de 

inspector, clasa I, grad profesional asistent (poziția 247 în statul de funcții); 



- transformarea postului de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate, 

grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Protecție Persoane cu 

dizabilități și Persoane vârstnice – Serviciul de Asistență Socială, în funcție publică de 

execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant (poziția 248 în statul de 

funcții); 

- transformarea postului de execuție, de natură contractuală, de inspector de specialitate, 

grad profesional II din cadrul Compartimentului Protecția și Promovarea drepturilor 

copilului – Serviciul de Asistență Socială, în funcție publică de execuție de inspector, 

clasa I, grad profesional asistent (poziția 249 în statul de funcții); 

- transformarea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional 

principal în funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional 

asistent.(poziția 263 în statul de funcții). 

De asemenea, propune modificarea denumirii unor substructuri ale organigramei și 

statului de funcții ale instituției, după cum urmează: 

- Biroul pentru Administrarea Domeniului Public și Privat (secțiunea VII.1. în statul de 

funcții) va deveni Birou Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- Compartimentul pentru Achiziții Publice (secțiunea IX în statul de funcții) va deveni 

Compartimentul Achiziții Publice; 

- Compartimentul de Informatică (secțiunea XIX în statul de funcții) va deveni 

Compartimentul Informatică; 

- Serviciul Public de Gospodărire Comunală Brad din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Brad va deveni Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire 

Municipală Brad. 

În urma modificărilor susmenţionate, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale 

din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad (fără Direcția de Asistență Socială) va 

cuprinde un număr de 143 de posturi (pozițiile 1 – 143 în statul de funcții), care se prezintă 

astfel: 

   -   2 posturi demnitari ( primar și viceprimar) 

   -   1 post de secretar general – funcţie publică specifică de conducere 

-   5 posturi - funcţii publice de conducere 

   - 69 posturi - funcţii publice de execuţie 

   -   5 posturi contractuale de conducere 

   - 61 posturi contractuale de execuţie. 

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

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

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

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

cetăţenilor care, cu trei voturi pentru și trei abțineri (Vasile Poenaru, Vasile Bârea, Dorin 

Sorin David) și 1 consilier local absent (Viorel Curtean) nu acordă  aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

proiectului de hotărâre prezentat.  



Domnul consilier local, Vasile Bârea, solicită în calitatea dumnealui de secretar al 

comisiei juridice, doamnei președinte a comisiei să prezinte votul din cadrul comisiei. 

Doamna Consilier local, Alexandra Chiș, precizează că în cadrul Comisiei Juridice al 

cărei președinte este, proiectul de hotărâre  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii pentru aparatul  de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru 

instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad a 

fost votat cu 3 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 1 consilier local absent, deci nu a 

obținut avizul. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest proiect este de o importanță vitală 

pentru funcționarea Primăriei Municipiului Brad. Sunt modificări impuse de Codul 

administrativ și, dacă se va pune problema unor restructurări, suntem puși în fața situației de 

a nu ne putea desfășura eficient activitatea. Dar dumneavoastră sunteți cei care decideți, le 

precizează domnilor consilieri. 

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, întreabă care este oportunitatea creșterii 

numărului de salariați deoarece dumnealui nu înțelege. Întreabă ce înseamnă un consilier 

juridic debutant? 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că este un consilier juridic fără experiență, 

un tânăr care dorește să învețe administrație și  care va fi  în relație directă cu Consiliul Local 

al Municipiului Brad. Dorește angajarea unui astfel de consilier juridic pentru a fi în relație 

exclusivă cu Consiliul Local. Aceasta deoarece consilierul juridic care a fost în aparatul 

prorpu al Consiliului Local al Municipiului Brad a trecut în aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad.  

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă nu este nevoie de un 

consilier juridic cu experiență. Ne ajută un consilier juridic debutant? 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că a propus un debutant pentru ca un 

absolvent de științe juridice care încearcă să pătrundă în taina științelor administrației locale 

să fie instruit, să se documenteze . Orice tânăr care termină școala trebuie să aibă șansa de a 

face un prim pas. Și asta înseamnă un debutant. Bine ar fi să vină la concurs, să-și dorească 

să învețe și în câteva luni să fie un consilier juridic bun. 

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, precizează că ar dori să cunoască 

oportunitatea lor. 

Domnul Primar, Florin Cazacu,precizează că toate posturile propuse a fi înființate sunt 

pe deplin justificate.  

Domnul consilier local, Vasile Bârea menționează că dumnealui nu are nimic 

împotriva transformării de comportamente și a funcțiilor care s-au propus a fi modificate prin 

acest proiect și care vin în concordanță cu noul Cod administrativ, dar, și dumnealui 

consideră că este inoportun a se încărca organigrama Primărie Municipiului Brad cu încă 8 

posturi. Menționează că este o conjunctură destul de nefavorabilă în condițiile actuale când 

au crescut taxe, impozite și când la nivelul aparatului central se încearcă reducerea la 

jumătate a numărului secretarilor de stat. Consideră că se poate face performanță și cu 

numărul de angajați pe care îi avem acum. Prercizează că a văzut ce număr de angajați au și 

alte primării din jurul nostru care au destul de multe performanțe. Dă exemplu Primăria 

Municipiului Hunedoara care are un număr de aproximativ 193 de angajați. Menționează că 



se pot transfera posturile de la compartimente mai puțin solicitate. Trebuie să mai ținem cont 

de faptul că se anunță o recesiune la nivel național mult mai mare decât cea din anii  2007 – 

2008 și trebuie să fim prevăzători și să nu le facem un rău celor pe care îi vom angaja, să 

ținem cont de principiul „ultimul venit, primul plecat”. Să nu se recurgă la „să zicem” 

angajări clientelare. Întărește părerea că,  în acest moment este inoportună creșterea 

numărului de salariați,  cu mențiunea că transormările din cadrul compartimentelor este bine 

să se facă. Nu susține ideea de a se mai face angajări în primărie. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează cu nu cunoaște de unde are domnul 

consilier local, Vasile Bârea, informațiile despre Primăria Hunedoara și dă citire  unui articol 

de pe site-ul acesteia din anul 2008 în care sete precizat că în statul de funcții al acesteia 

figurează 541 de posturi, adică triplu de cum a spus dânsul. Îl sfătuiește să lase previziunile 

sumbre pentru alte zone, aici discutăm lucruri pragmatice. Precizează că proiectul de hotărâre 

supus dezbaterii și aprobării este o solicitare a Primarului pentru aparatul de specialitate, 

întărind susținerea că este nevoie de înființarea acestor posturi, dat fiind faptul că sunt 

angajați care s-au pensionat iar alții urmează să se pensioneze. Precizează  că doar în 

momentul în care aceste posturi vor fi bugetate vor fi scoase la concurs și nu  „să zicem 

corect”, ci în condiții de perfectă legalitate.  Precizează că aceste posturi propuse sunt o 

chestiune de previziune, o chestiune de bun augur pentru momentul în care se vor bloca 

posturile. 

Domnul consilier local, Mihai Mureș, menționează că uneori ne contrazicem singuri: 

spunem că trebuie să susținem tinerii dar  când este vorba de a înființa posturi și pentru tineri 

ne opunem. Amintește faptul că unii angajați ai Primăriei s-au pensionat, că urmează să se 

pensioneze și alții și, astfel, dacă nu sunt de acord cu organigrama propusă unele 

compartimente vor rămâne nefuncționale. Mă gândesc că această completare este una de bun 

augur, a afirmat domnul consilier, ținând cont că probabil va veni o blocare a posturilor. Eu 

zic să aprobăm acest proiect. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că avem anumite compartimente care riscă 

să devină neoperaționale. Dă exemplu în acest sens Compartimentul Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului. 

Domnul consilier local, Dorel Leha - Ștefan, menționează că o bună parte din proiectul 

de organigramă prezentat este pentru a se pune în acord cu Codul Administrativ. 

Menționează că unele compartimente chiar sunt obigatorii a fi înființate dând exemplu 

în acest sens înființarea Compartimentului Responsabil cu Protecția Datelor în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad pentru a respecta prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Face 

referire apoi la Compartimentul de personal unde precizează că este foarte, foarte greu ca o 

singură persoană să desfășoare această activitate. 

Domnul consilier local, Ionel Circo, menționează că în cadrul acestui proiect nu 

trebuie puse în discuție modificările terminologice. Solicită să i se comunice ce impact au 

asupra bugetului local înființarea acestor posturi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează  



Că nu se pune problema alocării în buget de resurse financiare. În momentul în care un 

post este bugetat, acel moment doar el se poate scoate la concurs. Noi avem multe posturi 

vacante în organigramă. Dar pentru a putea fi scos la concurs un post, prima condiție este ca 

acesta să fie bugetat. Se poate scoate la concurs postul devenit vacant în urma pensionării 

unuei persoane, cum este cazul postului din cadrul Compartimentului Urbanism Amenajarea 

Teritoriului. Precizează că noi nu facem lucrurile pompieristic și haotic. Dacă cineva pune la 

îndoială că nu o facem perfect legal, i se pare incorect. 

Domnul consilier local, Vasile Poenaru, precizează că la Primăria Municipiului Brad 

este necesar a se angaja și un topograf. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că acest post este prevăzut în 

organigramă și că a fost de mai multe ori scos la concurs dar nu s-a prezentat nimeni. 

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, solicită să nu fie luată această dezbatere ca 

o răutate  din partea opoziției. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că dumnealui nu o consideră ca pe o 

răutate, ci ca neștiință din partea dumnealor. 

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, menționează că dumnealui nu consideră 

că este neștiință, dânsul doar a întrebat. Nu înțelege de ce întotdeauna când opoziția are ceva 

de spus domnul Primar se enervează. ”Nu suntem împotrivă, nu suntem răutăcioși. Am 

întrebat doar de ce este oportună mărirea numărului de angajați și dumneavoastră trebuie să-

mi explicați pentru că, după cum am spus și mai înainte, din moment ce tehnologia urcă  noi 

mărim numărul de angajați, deoarece în accepțiune mea dacă tehnologia este avansată trebuie 

redus numărul de personal. Am întrebat doar. A fost o întrebare personală!” 

Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că dumnealui nu înțelege de ce se mai 

discută acest proiect din moment ce în comisia de specialitate s-au pus aceleași întrebări și     

s-au primit aceleași răspunsuri sau, este doar o verificare. În continuare dă ca exemplu 

situația de la  Compartimentul Resurse Umane unde există un singutr post de funcționar 

public. Susține că nu vine să se milogească la nimeni pentru a angaja șapte oamenu; nu-i 

angajează pentru dânsul. Aceștia vor fi angajați în slujba comunității. Precizează că pentru 

dânții face un deliciu să vorbească depsre faptul că iar angajează primarul oameni și mai și 

pun la îndpoială faptul că ”să zicem că e corect”. Este foarte corect! 

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, 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 Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 8  voturi "pentru”, 6 voturi „împotrivă” (Vasile Bârea, Ioan Hărăguș, 

Ionel Circo, Petru Huieț, Vasile Poenaru, Bogdan Sorin Ștefea), 2 abțineri (Ionel  Daniel 

Adam, Dorin Sorin David) și 1 consilier  local absent (Viorel Curtean), NU TRECE  



PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 

pentru aparatul  de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile 

şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 

 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de ,,administrator 

imobile”– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 obiectul prezentului regulament îl 

constituie stabilirea cadrului general şi procedura privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator 

de condominii la asociațiile de proprietari. 

 Regulamentul stabileşte scopul, cadrul de referinţă şi metodologia atestării persoanelor 

fizice pentru desfăşurarea activităţii de administrare a proprietăţilor imobiliare. 

 Scopul atestării constă în evaluarea/reevaluarea competenţelor şi a pregătirii 

profesionale în vederea certificării calităţii de administrator de condominii la asociațiile de 

proprietari. 

 Conform prevederilor art. 63 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor: 

      „(1) Administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi/sau 

modernizarea, după caz, a proprietăţii comune aferente condominiului sunt în sarcina 

asociaţiei de proprietari, iar cheltuielile legate de aceste activităţi reprezintă cheltuieli 

comune. 

       (2)  În scopul administrării şi întreţinerii condominiului, asociaţia de proprietari 

încheie contracte în numele proprietarilor cu persoane fizice, persoane fizice autorizate sau 

cu persoane juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor, înfiinţate potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 

      (3)  Desemnarea administratorului şi încheierea contractului de administrare se fac 

de către comitetul executiv reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari, în baza 

mandatului acordat de adunarea generală, şi decizia se comunică tuturor proprietarilor”. 

 Conform prevederilor  art. 64 din același act normativ. 

    „(1) Administrarea condominiului poate fi realizată de către persoane fizice, persoane 

fizice autorizate, sau persoane juridice specializate, autorizate conform legii. 

      (2)  Activitatea de administrare include activităţi de administrare tehnică şi întreţinere 

a proprietăţii comune, de contabilitate şi de casierie. 

      (3)  Orice alte activităţi de administrare care nu sunt reglementate prin lege sau prin 

statutul asociaţiei sunt condiţionate de hotărârea adunării generale a asociaţiei de 

proprietari. 

      (4)  Administratorii sunt angajaţi pe bază de contract individual de muncă sau 

contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 



     (5)  Candidaţii pentru funcţia de administrator trebuie să prezinte comitetului executiv 

al asociaţiei de proprietari documentele prevăzute de lege, precum şi alte documente 

solicitate printre care, obligatoriu  atestatul.” 

 Potrivit art. 106 Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor: 

         „Persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, pot îndeplini funcţia de administrator 

numai dacă, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, obţin certificate 

de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupaţia 

de administrator, în conformitate cu prezenta lege.” 

 Atestarea administratorilor de condominii la asociațiile de proprietari, persoane fizice, 

este organizată şi coordonată de către Comisia stabilită prin Dispoziţie a Primarului 

Municipiului Brad, la propunerea compartimentului de specialitate.  

 Preşedintele comisiei este Secretarul Municipiului Brad care, potrivit fişei postului şi 

a structurii organizatorice, coordonează Aparatul Permanent al Consiliului Local Brad care 

include compartimentul de specialitate. 

  În componenţa Comisiei se includ: un membru aparţinând compartimentului de 

specialitate, cu atribuţii în coordonarea asociaţiilor de proprietari, care va asigura şi 

secretariatul comisiei doi membri cu studii de specialitate şi atribuţii în domeniile: resurse 

umane, juridic sau economic/financiar - contabil, aparţinând compartimentelor de resort din 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad și un consilier local din cadrul 

Consiliului Local Brad. 

Candidatul respins la examenul de atestare poate formula contestaţie împotriva 

Deciziei Comisiei de atestare, în termen de 48 de ore de la data aducerii la cunoştinţă publică 

a rezultatelor examenului de atestare. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor este stabilită prin Dispoziţie a Primarului 

Municipiului Brad, la propunerea compartimentului de specialitate care va exclude membrii 

Comisiei de atestare. 

Preşedintele Comisiei este superiorul ierarhic al conducătorului compartimentului de 

specialitate cu atribuţii în coordonarea asociaţiilor de proprietari, respectiv Viceprimarul 

Municipiului Brad. 

În componenţa Comisiei intră un membru aparţinând compartimentului Relaţii 

Publice, care va asigura şi secretariatul comisiei; doi membri cu studii de specialitate şi 

atribuţii în domeniile: resurse umane, juridic sau economic/financiar-contabil, aparţinând 

compartimentelor de resort din Primăria Municipiului Brad și  un consilier local din cadrul 

Consiliului Local Brad. 

Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 

98/2013 și ale  H.C.L. nr. 135/2013. 

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

aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să 

obţină calitatea de  administrator de condominii la asociațiile de proprietari 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 și 

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

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

proiectului de hotărâre prezentat 

Domnul consilier local, Mihai Mureș, menționează că dumnealui nu a fost niciodată de 

acord cu organizarea și funcționarea Asociațiilor de proprietari, că nu a fost și nu este de 

acord ca administratorul să primească indemnizație. Precizează că ar trebui să fie angajat cu 

contract de muncă, dar din păcate în ceea ce privește reglementarea activității de organizare 

și funcționare a asociațiilor de proprietari este un vid legislativ. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că, într-adevăr, așa este, menționând în 

continuare că sunt adunări generale ale asociațiilor la care participă doar 10 locatari sau sunt 

adunări la care participă o sută de locatari dar tot 10 locatari hotărăsc. Precizează că sunt 

foarte multe nemulțumiri dar, nu se îndreaptă nimeni împotriva administratorilor ci toată 

lumea se îndreaptă împotriva Primăriei și a Primarului.  

Domnul președinte de ședință,Vasile Podaru, menționează că este nevoie de numirea a 

doi consilieri locali pentru a face parte, unul din comisia de de atestare și unul din comisia de 

contestații și-i invită pe domnii consilieri locali prezență să facă propuneri. 

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, propune ca din Comisia de concurs să facă 

parte domnul consilier local,  Dorel Leaha - Ștefan. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ștefan, refuză să facă parte din această comisie. 

Domnul consilier local, Ioan Hărăguș, propune ca din Comisia de concurs să facă parte 

domnul consilier local,  Vasile Bârea.  Propunerea a fost acceptată. 

Domnul consilier local, Vasile Podaru, propune ca din comisia de contestații să facă 

parte domnul consilier local, Ioan Hărăguș. 

Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali necesitatea 

exercitării votului în mod secret, la art. 2 și art. 3 din prezentul proiect de hotărâre, în 

conformitate cu prevederile art. 139 alin. 4 -10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul  Administrativ. 

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

Podaru, a invitat consilierii locali la vot. 

 

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

au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

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

privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul Vasile Bârea a 

fost numit pentru a face parte din comisia de atestare cu  16 „pentru” iar  domnul consilier 

local Ioan Hărăguș a fost numit în comisia de contestații cu 15 voturi ”pentru” și 1 vot 

împotrivă.  



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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor  art. 139 alin. 3 lit. i din Ordonanța 

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

majorităţii absolute a consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

ansamblul său  şi cu 16  voturi "pentru”, 1 consilier  local  fiind absent ( Viorel Curtean), 

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2019 pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de 

,,administrator imobile”. 

 

 Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  vânzării unui apartament din 

fondul locativ de stat actualului chiriaş, domnul Găman Nicolae – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 Găman Nicolae  deține cu chirie 

o locuință din fondul locativ de stat din anul 1983. Locuința este situată în municipiul Brad, 

strada 9 Mai, bloc 4, scara 1, parter, apartament 8, județul Hunedoara. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 31138/11.07.2019, 

domnul Găman Nicolae  a solicitat cumpărarea,  cu plata în rate, a locuinței deținute în baza 

Contractului de închiriere  nr. 20922/14.07.2016. 

Locuinţa  are o suprafaţă locativă de 44,97 mp. şi este compusă din două camere și 

dependințele principale (baie, bucătărie și hol). 

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

Asociaţia de proprietari  din care face parte şi nici restanţe la chirie, respectiv,  la energia 

termică la S.C. TERMICA BRAD  S.A. 

În vederea stabilirii valorii de piaţă a apartamentului s-a comandat către evaluator 

autorizat, întocmirea unui Raport de evaluare privind opinarea valorii de piaţă pentru 

imobilul închiriat. 

 Prin Raportul de evaluare nr. 47D/07.08.2019, înregistrat la Primăria Municipiului 

Brad sub nr. 33.946/09.08.2019, întocmit de către  S.C. DOREVAL S.R.L. DEVA – membru  

A.N.E.V.A.R.,  prin expert evaluator Varga Dorel,  s-a opiniat, prin metoda comparațiilor de 

piață,  prețul de 31.067 lei, adică 6.563 euro fără TVA, curs BNR la data evaluării, respectiv 

la data de  05.08.2019: 1 euro = 4,7334 lei.  

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

cumpărare urmând să fie încheiat în formă autentică și va fi 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 

192,00 lei pe lună, cu ultima rată de 504,30 lei,  pe o perioadă de 12 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 rezolvit 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 Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, necesită votul  majorităţii 

calificate a consilierilor locali în funcție,  respectiv  12 consilieri locali. 

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

ansamblul său  şi cu 16  voturi "pentru”, 1 consilier  local  fiind absent ( Viorel Curtean), 

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.116/2019 privind aprobarea vânzării unui 

apartament din fondul locativ de stat actualului chiriaş, domnul Găman Nicolae. 

 

 Punctul nr. 6.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  vânzării unui apartament 

din fondul locativ de stat  actualului  chiriaş,  doamna Vesa Marinela – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 Vesa Marinela  deține cu chirie 

o locuință din fondul locativ de stat din anul 1985. Locuința este situată în municipiul Brad, 

pe strada Liceului, bloc 2-8, scara 3, etaj IV din municipiul Brad, județul Hunedoara. 

 În anul 2016, prin cererea înregistrată la primăria Municipiului Brad sub nr. 

30819/15.11.2016, doamna Vesa Marinela a solicitat cumpărarea locuinței fiind stabilit prețul 

acesteia și aprobată vânzarea prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2017.   

 După aprobarea vânzării prin hotărâre de consiliu, din motive de sănătate, doamna 

Vesa Marinela nu și-a putut achita avansul pentru a se putea perfecta contractul de vânzare 

cumpărare.   

 Ulterior, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

33.585/12.08.2019,  doamna Vesa Marinela  a solicitat din nou cumpărarea, cu plata în rate, a 

locuinței deținute în baza Contractului de închiriere  nr. 14025/19.08.2014 prelungit prin 

Actul Adițional nr. 33309/07.08.2019. 

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

Asociaţia de proprietari  din care face parte şi nici restanţe la chirie, respectiv,  la energia 

termică la S.C. TERMICA BRAD  S.A. 

În vederea actualizării valorii de piaţă a apartamentului nr. 32 din blocul 2-8, scara 3, 

etaj IV de pe strada Liceului, s-a comandat întocmirea unui nou Raport de evaluare privind  

opinarea valorii de piaţă . 

 Prin raportul de evaluare nr. 48D/07.08.2019, 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. 33.497/09.08.2019,  s-a opinat prin metoda comparațiilor 

de piață,  prețul de 74.674lei cu TVA, adică 15.776 euro, curs BNR la data evaluării, 

respectiv data de  05.08.2019 : 1 euro = 4,7334 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 

560,00 lei pe lună, cu ultima rată de 566,60 lei,  pe o perioadă de 10 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 rezolvit 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. 



În contextul celor de mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am 

propus aprobare vânzării apartamentului nr. 32 din blocul 2-8, scara 3, etaj IV  de pe strada 

Liceului din municipiul Brad, județul Hunedoara,  actualului chiriaș, doamna Vesa Marinela 

și-l supun spre dezbatere plenului Consiliului Local Brad în  forma prezentată. 

Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii 

Consiliului Local nr. 10/2017. 

 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 Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, 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 a consilierilor locali în funcție,  respectiv  12 

consilieri locali. 

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

ansamblul său  şi cu 16  voturi "pentru”, 1 consilier  local  fiind absent (Viorel Curtean), se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2019 privind aprobarea  vânzării unui 

apartament din fondul locativ de stat  actualului  chiriaş,  doamna Vesa Marinela. 

 

 

 Punctul  Suplimentar  1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii  Consiliului Local nr.  96/2019 privind  aprobarea documentaţiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE”, municipiul 

Brad, bulevardul Republicii, nr. 22C, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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.  

96/2019 s-a aprobat documentaţia urbanistică faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

„CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE”, municipiul Brad,  bulevardul Republicii, nr. 22C, 

județul Hunedoara. 



 Ținând cont de prevederile art. 30 alin. 2 din Anexa 1 la Ordinul nr. 233/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare „Durata de valabilitate a 

planurilor urbanistice zonale (P.U.Z.) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local de 

aprobare a acestora în raport cu scopul elaborării sau cu complexitatea obiectivelor de 

investiţii care le-au generat”,  se impune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr.  96/2019 prin introducerea, după articolul 4,  a unui nou articol, respectiv articolul  

4^1 care va avea următorul cuprins:  

 „Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin  prezentul PUZ au 

un termen de valabilitate de 2 ani de la data aprobării lui”. 

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

modificarea și completarea H.C.L. nr. 96/2019  și – l supune spre dezbatere plenului 

Consiliului Local Brad  în  forma prezentată. 

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 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 Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 15  voturi "pentru”, 1 vot „împotrivă” (Vasile Poenaru) și 1 consilier  

local  fiind absent (Viorel Curtean) se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2019 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2019 privind  

aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru  „CONSTRUIRE 

SPAȚII COMERCIALE”, municipiul Brad, bulevardul Republicii, nr. 22C, județul 

Hunedoara .  

 

 Punctul  Suplimentar  2.  Proiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea 

Hotărârii  Consiliului Local nr.  96/2019 privind  aprobarea documentaţiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE”,  municipiul 

Brad, bulevardul Republicii, nr. 22D, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 



Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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.  

97/2019 s-a aprobat  documentaţia urbanistică faza Plan Urbanistic Zonal pentru  

„CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE”, municipiul Brad,  bulevardul Republicii, nr.  

22D, județul Hunedoara. 

 Ținând cont de prevederile art. 30 alin. 2 din Anexa 1 la Ordinul nr. 233/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare „Durata de valabilitate a 

planurilor urbanistice zonale (P.U.Z.) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local de 

aprobare a acestora în raport cu scopul elaborării sau cu complexitatea obiectivelor de 

investiţii care le-au generat”,  se impune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr.  96/2019 prin introducerea, după articolul 4,  a unui nou articol, respectiv articolul  

4^1 care va avea următorul cuprins:  

 „Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin  prezentul PUZ au 

un termen de valabilitate de 2 ani de la data aprobării lui”. 

În contextul celor de mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am 

propus modificarea și completarea H.C.L. nr. 97/2019  și – l supun spre dezbatere   plenului 

Consiliului Local Brad  în  forma prezentată. 

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 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 Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 15  voturi "pentru”, 1 vot „împotrivă” (Vasile Poenaru),  1 consilier  

local  fiind absent (Viorel Curtean), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.  119/2019 

pentru modificarea și completarea Hotărârii  Consiliului Local nr.  96/2019 privind  

aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru  „CONSTRUIRE 

SPAȚII COMERCIALE”, municipiul Brad, bulevardul Republicii, nr. 22D, județul 

Hunedoara .  



 

 Punctul  Suplimentar  3.  Proiect de hotărâre  privind repartizarea locuinței nr. 13, 

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

judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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, locuința nr. 13 din Blocul 105 G, situat 

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

chirie de către domnul Roșescu Gheorghe Aurel, în perioada 2008 - 2019, în baza 

Contractului de închiriere nr. 14128/2011. 

 Conform Certificatului medical constatator al decesului nr. 40/E eliberat de către 

Serviciul Județean de Medicină Legală Hunedoara, domnul Roșescu Gheorghe Aurel a 

decedat în data de 20 august 2019  în Spitalul din Comuna Zam. 

 Potrivit contractului de închiriere nr. 14128/2011, nu mai există un alt locatar care să fi 

locuit împreună cu domnul Roșescu Gheorghe Aurel, locuința devenind astfel disponibilă și 

poate fi repartizată. 

Întrucât există mai multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru 

repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local 

Brad  să facă propuneri în acest sens. 

 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 Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț - președintele Comisiei pentru 

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

cele 3 dosare ale persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora 

comisia şi-a îndreptat atenţia. 

  Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că în cadrul Comisiei 

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

fost analizate 3 dosare şi anume:   Rovinar Cornel,  Hurșan Flaviu Dan și  Borbely Violeta 

Elena. 

Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali necesitatea 

exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 139 alin .4 -10 din 

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



  Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, menţionează că la analizarea 

dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, 

vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie 

trecute toate cele  trei persoane și anume:  

 BORBELY  VIOLETA  ELENA,  are domiciliul stabil în municipiul Brad, str. Viilor, 

nr. 1, locuință pe care a moștenit-o de la părinți și pe care a cedat-o fiicei sale Borbely 

Marinela –Otilia. Fiica sa este în Olanda și intenționează să vândă casa. Este pensionară, cu o 

pensie lunară de 640 lei. 

 PUTUCA  FLAVIUS  COSMIN,  are domiciliul în Municipiul Brad, str. Aleea 

Patriei, bloc 60, scara 1, etaj 3, ap.14 dar locuiește efectiv în Municipiul Brad, str. 

Rândunelelor, nr. 11 împreună cu partenera Mateș Mihaela Dorina, cu domiciliul în satul 

Țărățel, nr. 136, fiind tolerați în spațiu de către familia Ciuclan. 

 A locuit împreună cu mama, Mocioiu Voichița, la adresa de domiciliu împreună cu 

aceasta și surorile Putuca Cornelia Elena și Putuca Elena Flavia și nepoata Putuca Ioana 

Flavia. 

 Se menționează că locuința este compusă din două camere, hol, baie, bucătărie, spațiul 

de locuit fiind insuficient pentru numărul de persoane care se gospodăresc în acesta. 

 De asemenea așa cum reiese din spusele solicitantului, nepoata acestuia Putuca Ioana 

Gabriela are 3 copii mici și toți locuiesc acolo, numărul de persoane fiind acum de 8. 

 Mai mult solicitantul este și persoană cu handicap, fapt dovedit prin actele medicale 

existente la dosar. Beneficiază de indemnizație socială de 1015 lei. 

 VĂDUVA LEONORA, are  domiciliul stabil în comuna Crișcior, sat Crișcior, Calea 

Zarandului, nr. 35, bl. 3, ap. 12, unde a fost tolerată în spațiu la care a renunțat, în urma 

propisiunii copiilor de a locui cu ei. 

 Deoarece copii s-au razgândit, a rămas fără locuință și este tolerată în spațiu de către 

fratele său, Pădurean Liviu, în Municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, nr. 25. 

 Afost căsătorită cu Nuțea Zaharie,de care a divorțat în anul 2008, împreună cu care a 

locuit în blocul Tineretului din comuna Crișcior, proprietatea fostului sț decedat în anul 2015. 

 În urma căsătoriei au rezultat 3 copii care au rămas în locuință fără a se face 

succesiunea după tată și care nu o primesc să locuiască cu ei. 

 Este nagajată la SC PROFESSIONAL FACILITY SERVICE SRL ca femeie de 

serviciu cu un salar de 1263 lei. 

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

Podaru, a invitat consilierii locali la vot. 

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

au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

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

privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul Putuca  Favius 

Cosmin   a  obținut 15  voturi ”pentru” și iar  ceilalți nu au  obținut nici un vot,  astfel că 

locuința nr. 13 din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în municipiul Brad, strada Adrian 

Păunescu, judeţul Hunedoara va fi repartizată domnului Putca Flavius Cosmin”.   



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

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 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 Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 16  voturi "pentru”, 1 consilier  local  fiind absent ( Viorel Curtean), 

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.  120/2019 privind repartizarea locuinței nr. 13, 

parter,  din  Blocul  105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, judeţul 

Hunedoara.  

 

 Punctul  Suplimentar  4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 7/2019 privind atestarea unor imobile la domeniul public al 

Municipiului Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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. 

7/2019 s-a aprobat atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Brad, județul 

Hunedoara a unui număr de 8 imobile. 

 Dintr-o eroare materială la poziția trei din anexă, la coloana „elemente de identificare” 

s-a trecut ”lungime 3928 m”   în loc de ”suprafață 1462 mp.”, iar la poziția patru s-a trecut 

suprafața de ”1462 mp.” în loc de ”3928 mp.”. 

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

modificarea celor două poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2019 și supune 

plenului Consiliului Local Brad  dezbaterea acestuia  în forma prezentată. 

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

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

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

local, 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 Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 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 Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 16  voturi "pentru”, 1 consilier  local  fiind absent ( Viorel Curtean), 

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2019 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 7/2019 privind atestarea unor imobile la domeniul public al 

Municipiului Brad, județul Hunedoara.  

 

  

    Punctul nr. 7. Analizarea unor cereri și adrese. 

  -  Adresa nr. 5395/23.08.2019 a Spitalului Municipal Brad prin care se solicit 

avizul de principiu în vederea obținerii avizului conform de la Ministerul Sănătății pentru 

anumite modificări de structură.  

 În urma prezentării de către domnul Primar, Florin Cazacu, a propunerilor de 

modificări care doresc a se face în structura actuală a Spitalului Municipal Brad, domnii 

consilieri locali, cu unanimitate de voturi, au dat Avizul de principiu pentru modificările 

solicitate. 

   - Cererea nr. 31553/17.07.2019 a Întreprinderii Individuale Simina Ciprian 

Cosmin prin care se solicită compensarea cheltuielilor cu materialele necesare reparațiilor 

spațiului deținut cu chiria lunară aferentă, respectiv suma de  228 lei/lună;  Cererea este 

însoțită de facturi fiscal, chitanțe/bonuri fiscal a materialelor achiziționate. Se precizează că 

totalul valorii este de 5142,91 lei. 

  Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate și, în unanimitate, au fost de 

acord cu compensarea valorii materialelor folosite cu chiria. 

  -  Adresa nr. 651/M/17.07.2019 a Inspectoratului Școlar Județean 

Hunedoara prin care se prezintă propunerea de partajare a competențelor exercitate în 

prezent de către Ministerul Educației Naționale cu privire  la palatele copiilor. Se precizează 

că în cazul în care această partajare se va produce Clubul Copiilor Brad va devein unitate 

conexă a învățământului preuniversitar de stat și va avea același statut ca toate celelalte 

unități de învățământ preuniversitar și anume va fi subordonat administrative autorității 

publice locale și metodologic inspectoratului local, iar finanțarea cheltuielilor se va asigura 

din bugetul autorității locale, excepție făcând cheltuielile cu salariile, sporurile, 

indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani care se vorr finanța pe același principiu ca la 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat și anume din bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Economiei Naționale. Se mai menționează că terenurile și clădirile în care își 

vor desfășura activitatea aceste cluburi vor face parte din domeniul public al UAT , se vor 

finanța din bugetele acestora iar celelalte component ale bazei material rămân proprietatea 

caestora. Având în vedere cele prezentate mai sus se solicit un punct de vedere cu privire la 

opțiunea de preluare a acestui Clubului Copiilor Brad – structură a Palatului Copiilor Deva. 

 În urma analizării acestei solicitări, domnii consilieri locali au hotărât să se solicite în 

continuare detalii cu privire la sumele pe care Inspectoratul  Școlar le-a avut alocate în anul 

bugetar 2018 pentru susținerea financiară a acestui club și totodată solicită ca pentru ședința 



ordinară de consiliu viitoare să fie prezent un reprezentant al Palatului Copiilor Deva pentru 

a putea aduce mai multe lămuriri. 

 -  Cererea nr. 32.471/30.07.2019 a domnului David Dorin Sorin,  prin care solicită, 

în calitate de proprietar al chioșcului din strada Libertății, închirierea unei suprafețe de 6 mp. 

teren  din fața spațiului.  

 În urma analizării cererii, domnii consilieri locali au solicitat să se poarte  

corespondență  cu solicitantul pentru a  preciza scopul închirierii dat fiind faptul că chioșcul 

este mărginit lateral dreapta și frontal de canale termice care nu se pot ocupa și să-și achite 

chiria restantă. 

 

    Punctul nr. 8. Informarea nr. 34.405/22.08.2019 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  Suplimentar  5. Adresa nr. 34869/29.08.2019 a Asociației Culturale 

„Doina Crișului” Brad, prin care se prezintă  la început, faptul că încă din anul 2003 

Asociația Culturală ”Doina Crișului ” Brad și nu numai a dezvoltat relații de colaborare cu 

Asociația Brad 81 din orașul Gaillac, Regiunea Tarn, Franța.  

 Se prezintă, în continuare donațiile care s-au făcut de-a lungul anilor de către această 

asociație diferitelor asociații din municipiul Brad.  

 În acest context se prezintă și invitația adresată Primarului Municipiului Brad de a 

participa împreună cu un grup de muzicanți și dansatori din cadrul Ansamblului Doina 

Crișului Brad, doamna Bianca Leucian, în calitate de interpret și reprezentant al ziarului 

Zarandul, precum și reprezentanți ai sponsorilor, la manifestările intitulate „ Zilele Europene 

de la Gaillac”.  

 Se precizează că această deplasare nu presupune cheltuieli din bugetul local. 

 Potrivit art. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare al Ansamblului Cultural 

„Doina Crișului” Brad, asociația susamintită prin președinte,  solicită acordul de deplasare și 

utilizare a costumelor pupulare care se află în inventarul Casei de Cultură Brad. 

 Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate și au fost, în unanimitae, de 

acord cu această deplasare. 

 

  Punctul  Suplimentar 6.  Cererea  nr. 34495/23.08.2019 a domnului Petrișor Raul 

Emilian, care,  în calitate de organizator al Campionatului de Minifotbal Municipal Brad 

solicită  acordul Primăriei Municipiului Brad și Consiliului Local Brad pentru a folosi Baza 

Sportivă (teren sintetic) din Cartierul Micro1, pe perioada desfășurării Campionatului de 

Minifotbal Municipal Brad, sezonul 2019-2020 (septembrie 2019 – iunie 2020; sâmbăta și 

duminica după ora 17.00). Se precizează că această competiție se va desfășura după ROI al 

FRF, al cărei membru afiliat este. 

 În urma analizării acestei solicitări, domnii consilieri locali au fost, în unanimitate, de 

acord cu folosirea terenului sintetic pe perioada desfășurării campionatului. 

 



 Punctul Suplimentar 7. Notă de informare  nr. 34/29.08.2019 a Compartimentului 

U.L.M., prin care se informează domnii consilieri locali că în ședința AGA a  ADI ”AQUA 

PREST HUNEDOARA”  din data de 23.08.2019 prin Hotărârea nr. 4/2019 s-a aprobat prețul 

pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită la nivelul 4,11 lei/mc, exclusive TVA 

și a tarifului pentru canalizare – epurare la nivelul 3,65 lei/mc, excusive TVA, pentru întreaga 

arie de operare a S.C. APA PROD S.A.  

  Drept urmare,   ADI  ”AQUA PREST HUNEDOARA”  și  S.C. APA PROD 

S.A.  DEVA  au încheiat Actul adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 

Publice de Alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/05.05.2009, denumit în continuare 

Contract de Delegare privind aplicarea unui procent unic, (80%) la nivelul întregii arii de 

operare pentru toți utilizatorii (atât personae fizice cât și agenți economici) pentru cantitatea 

de apă uzată preluată în rețeaua de canalizare. 

  Domnii consilieri locali au luat act de informarea prezentată. 

    Punctul nr.  9.  Diverse. 

 Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, aduce în atenție problema de la intersecția 

piață cu strada Avram Iancu unde se parchează pe o bandă de circulație și circulația se mai 

face doar pe o singură bandă. Precizează, de asemenea, că pe porțiunea de drum reparată de 

pe strada Avram Iancu se fac liniuțe cu mașinile. 

  Domnul primar, Florin Cazacu, precizează că are cunoștințe despre aceste aspect, însă 

poliția rutieră este singura îndrituită să ia măsuri în acest sens. 

 Domnul Consilier, Bârea Vasile, propune să se monteze camera de luat vederi prin 

oraș. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează căm există un proiect de acest gen în lucru. 

Vor fi peste 50 de camere. 

 Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, precizează că de pe unele blocuri din 

cartierul Micro 1 pică țigla, fapt ce prezintă un mare pericol pentru cetățeni. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că există în derulare un proiect de 

reabilitare a acestor blocuri pe fonduri europene. Mai mult, precizează că, lunar, se face 

corespondență cu asociațiile de proprietari în acest sens. 

 Domnul consilier local, Huieț Petru, întreabă dacă nu există sancțiuni în acest sens. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că există sancțiuni prevăzute de lege în 

acest sens, însă tot cetățeanul va fi cel care va suporta aceste costuri. 

 Domnul consilier local, Huieț Petru, susține că ar trebui să plătească cetățenii că așa s-

ar putea sensibiliza. 

 Domnul primar, Florin Cazacu, susține că, din punctul său de vedere, este un cerc 

vicios; asociațiile spun că nu pot strânge banii de la cetățeni. 

 Domnul consilier local, Adam Ionel daniel, mai precizează că și pestrada Iazului au 

căzut bucăți de beton de pe blocuri, fapt ce constituie un pericol iminent pentru viața 

cetățenilor. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acestea sunt misiunile asociațiilor de 

proprietari, nu este treaba noastră. 



 Doamna consilier local, Chiș Alexandra, face cunoscut faptul că lucrările de apă și 

canal de pe strada Cloșca s-au încheiat și solicită dacă s-ar putea impune măcar repararea 

trotuarului. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că se va repara și acets trotuar. 

În continuare solicită acordul domnilor consilieri pentru a reamenaja una dintre  trecerile de 

pietoni din cartierul Micro 1 în trecere cu o declivitate de cel puțin 15 cm. Va fi o trecere 

experimentală păentru a se observa reacția cetățenilor. 

Mai supune atenției faptul că: - în a doua jumătate a lunii septembrie 2019 încep repațiile la 

drumul care duce la sanatoriul TBC Brad; 

     - s-au realizat aproape 7 km de conductă de gaz metan. 

Suntem în faza de DTAC distribuție și ajungem cât de curând la faza atribuirii contractului de 

concesiune pentru conducta de gaz; 

                                               - avem proiectul pentru sala de sport de la Școala Gimnazială 

”Mircea Sântimbreanu” Brad. 

 Domnul consilier local, Leaha Ștefan Dorel , solicită să se repare și strada 1 Iunie pe 

care au fost identificate mai multe gropi. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că toate aspectele sesizate vor fi avute în 

vedere. 

 Domnul consilier local, Huieț Petru, solicită a se avea în vedere urgentarea 

documentației în ceea ce privește lămurirea situației juridice a drumului de la pescărie preluat 

în mod abuziv de către Sima Ioan. 

 Domnul primar, Florin Cazacu, precizează că dacă nu se va putea soluționa pe cale 

amiabilă situația creată, se va formula o acțiune în instanță. 

 Domnul consilier local, Huieț Petru, precizează că, din punctul său de vedere, 

consideră că ar trebui identificate și intabulate toate drumurile din U.A.T. 

 Domnul primar, Florin Cazacu, precizează că urmează să se realizeze și această 

lucrare. 

 Domnul consilier local. Adam Ionel daniel, întreabă dacă se intenționează a se reabilita 

și strada Horia. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că cunoaște foarte bine acest traseu și va fi 

cu siguranță reparat. 

 

 Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Podaru Vasile, declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 29.08.2019.  

 

 

Brad, 29.08.2019 

 

SECRETAR, 

  CARMEN – IRINA BORA 


