
         R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES -VERBAL 

încheiat azi,  29 septembrie  2016,  cu ocazia şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data 

de 29 septembrie 2016 s-a făcut în data de 23.09.2016 prin Dispoziţia nr. 689/23.09.2016 

emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi alin. 

3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

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

din Municipiul Brad. 

Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 23.09.2016, conform 

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

La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie. 

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 c.j. David Mihaela care 

prin Dispoziţia  nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere temporar 

vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru îngrijirea 

copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora – Secretarul 

Municipiului Brad. 

 În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C. 

Termica Brad S.A., domnul Ioan Cobori – Manager al Spitalului Municipal Brad şi 

domnul Lucian Miron – Director Medical al Spitalului Municipal Brad. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi  prevederile art. 

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

modificările şi completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, 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. 

Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliul Local Brad din 18 august 2016 care a fost aprobat cu 17 voturi 

"pentru”.  

 Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 2 septembrie 

2016 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”. 

 Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 6 septembrie 

2016 care a fost aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

 Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 21 

septembrie 2016 care a fost aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali 



prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:  

 

„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local 

care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, 

are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local.  

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt 

nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. 

Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”. 
 

În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului 

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

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, îl roagă pe domnul Primar, Florin 

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu,  dă citire proiectului ordinii de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Brad pe anul 

2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a 

Spitalului Municipiului Brad– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare si 

funcţionare  al Serviciului Public de Desfacere - Han Piaţa si Obor – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a 

obiectivului “ POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN 

MUNICIPIUL BRAD” şi a  finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de 

Construcţii de Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă – iniţiat 

de Primarul Municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de acordare a sporului 

pentru condiţii periculoase şi vătămătoare pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad,  precum şi din  

instituţiile  şi  serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din  Hotărârea Consiliului Local nr. 

158/2015 privind închirierea prin licitaţie publică a 18 parcele de  teren,   proprietatea 

publică a Municipiului Brad   – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad 

 în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ”  Brad pentru anul şcolar 

2016-2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 2 din  blocul ANL  2010, 

scara A,  situat în Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad.  

            9. Informarea  nr.25.991/22.09.2016  privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

 10. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese: 

 - Adresa nr. 5922/26.08.2016 a Spitalului Municipal Brad; 

 - Adresa nr. 528615/17.08.2016 a Ministerului Finanţelor Publice; 



 - Adresa nr. 23945/23.08.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice; 

 - Cererea nr. 23.940/23.08.2016 a domnului Matei Raul Florin. 

         10. Diverse.   

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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.  Nota nr. 26262/26.09.2016 cu privire la necesitatea desfiinţării 

părţii neînchise adiacente clădirii modernizate a halei Pieţei Agroalimentare. 

 Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Documentului de Poziţie 

(DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management  Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Hunedoara”. 

 Suplimentar 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1¹ al H.C.L. nr. 95/2016 

privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XV-a, completată prin H.C.L. nr. 

99/2016 . 

Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii 

de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune aprobării suplimentarea propusă 

care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.  

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

ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.  

 

 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  2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit  prevederilor art.19 alin. 2 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ”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. 

  Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării 

iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar.” 

 Datorită încasării veniturilor în plus faţă de cele prognozate în sumă de 47,64 mii 

lei şi având în vedere necesarul de fonduri la unele capitole bugetare şi posibilitatea 

diminuării la alte capitole bugetare propun rectificarea bugetului Municipiului Brad pe 

anul 2016 cu suma de 47,64 mii lei . 

 În urma alocării acestei sume este necesară majorarea veniturilor cu suma de 47,64 

mii lei şi alocarea acestei sume după cum urmează: 



  La venituri: 

-     07.02 – „Impozite şi taxe pe proprietate”…………     …….…41,76 mii lei; 

16.02 –  „Taxe pe utilizarea bunurilor.”      ……………………     .. .       0,25  mii lei; 

33.02 – „Venituri din prestări servicii”…………………………………...4,13 mii lei; 

37.02 – „Transferuri voluntare altele decât subvenţiile”…………………0,50 mii lei; 

39.02 – „Venituri din valorificarea unor bunuri”…………………………1,00 mii lei.                              

La cheltuieli:  

-     67.02 „ Cultură, recreere şi religie” ……………………………..0,5 mii lei; 

-     81.02 „ Combustibil şi energie”………………………………17,07 mii lei; 

-     84.02 „Transporturi” ………………………………………….30,07 mii lei. 

Cheltuielile bugetului Municipiului  Brad pe anul 2016 se modifică prin virări de 

credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:  

     -   70.02 – „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”            (-)       184,36    mii lei; 

     -  74.02 – „Protecţia mediului”                                            (-)         30,00     mii lei; 

     -   80.02 – „Acţiuni generale economice”                            (+)       51,50     mii lei; 

     -  84.02 – „Transporturi”                                                      (+)       162,86    mii lei. 

În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2016 se stabileşte la 

venituri în sumă de 26.349,72   mii lei şi la cheltuieli în sumă de  28.482,38   mii lei. 

 În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

Petruş, 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 Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 2 lit. a din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcţie,  

respectiv  9 consilieri locali. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de hotărâre  

împreună cu amendamentul propus şi cu  17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea 



Consiliului Local nr. 125/2016  privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe 

anul  2016 . 

 

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin  adresa  nr. 6412/14.09.2016, 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 25.460/15.09.2016, Spitalul Municipal 

Brad înaintează spre aprobare rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei 

instituţii cu suma de 392 mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli  şi se stabileşte la 

venituri în sumă de 14.714,71 mii lei iar la cheltuieli în sumă de 14.760,51 mii lei cu 

deficitul de 45,80 mii lei rezultat din excedentul de la sfârşitul anului 2015.     

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad se modifică în cadrul 

veniturilor cu suma de +392,00  mii lei mii lei, astfel: 

- la codul 33.10.21 „Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale 

de sănătate” cu suma de +392,00 mii lei.  

În cadrul  cheltuielilor se efectuează modificări în sumă de +428,00 mii lei/-36,00 

mii lei la SECŢIUNEA FUNCŢIONARE – CHELTUIELI CURENTE, astfel: 

- Titlului I „Cheltuieli de personal”- pentru trimestrul IV - se efectuează 

majorări în sumă de +392,00 mii lei şi virări de credite în sumă de +/-34,50 mii lei 

influenţând următoarele  articole/aliniate:  

o 10.01.01 „Salarii de bază” = +341,90 mii lei 

o 10.01.06 „Alte sporuri” = -34,50 mii lei 

o 10.01.30 „Alte drepturi salariale în bani” =  +2,00 mii lei 

o 10.02.01 „Tichete de masă” = +35,60 mii lei 

o 10.03.01 „Contribuţii de asigurări sociale de stat”= +35,00 mii lei 

o 10.03.03 „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate” = +10,00 mii lei 

o 10.03.06 „Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii” = +2,00 mii lei 

- Titlului II „Bunuri şi servicii” se efectuează virări de credite în trimestrul III 

în sumă de +/-1,50 mii lei influenţând următoarele  articole/aliniate: 

o 20.04.01 „Medicamente”  =  + 1,50 mii lei; 

o 20.04.02 „Materiale sanitare” =  - 0,50 mii lei; 

20.01.04 „Dezinfectanţi”  =  - 1,00 mii lei. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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



Petruş, 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 Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă ce înseamnă bugetul actual al 

spitalului, mai precis dacă din acest buget spitalul poate funcţiona până la finele anului 

2016, iar dacă tichetele de masă se pot acorda tuturor salariaţilor spitalului. 

 Domnul Ioan Cobori – Manager al Spitalului Municipal Brad, precizează că 

bugetul propus asigură funcţionarea spitalului până la finele anului 2016, iar în ce priveşte 

tichetele acestea se vor acorda întregului personal sub formă de 5 tichete pentru 5 zile 

lucrătoare, de exemplu cine lucrează 5 zile primeşte 5 tichete, iar cine lucrează 21 de zile 

primeşte tot 5 tichete de masă. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că se vor acorda 5 tichete de masă 

fiecărui salariat dacă lucrează cel puţin 5 zile. 

 Domnul Lucian Miron – Director Medical al   Spitalului Municipal Brad, arată că 

acum s-a stabilit numărul efectiv de zile pentru cât se vor acorda tichetele de masă. 

 Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că a avut o discuţie cu un 

reprezentant al Consiliului Local Brad, membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului 

Municipal Brad referitor la faptul că spitalul primeşte pacienţi şi din localităţile limitrofe 

Municipiului Brad, dar nici o autoritate publică locală din acele localităţi nu contribuie 

material la întreţinerea spitalului. 

 Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune să se organizeze o întâlnire la care 

să fie prezenţi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara, ai Casei Judeţene de 

Asigurări de Sănătate Hunedoara, ai Spitalului Municipal Brad, Primarul Municipiului 

Brad şi primarii din localităţile arondate Spitalului Municipiului Brad, pentru a se stabili 

concret modul în care poate fi ajutat financiar Spitalul Municipal Brad. 

 Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune de asemenea ca Policlinica să fie 

decuplată de la căldură sâmbăta şi duminica pentru că în urma unei analize a bugetului s-a 

constatat că din veniturile spitalului, 77% sunt cheltuieli cu personalul, 12 % cheltuieli 

materiale şi doar 11% cheltuieli cu hrana şi medicamentele, în condiţiile în care în prezent 

spitalul are datorii neachitate la furnizori sub 30 zile, dar şi peste 60 de zile, iar 

normativul de internări  continue este de 311, fiind depăşit pe ultimele 8 luni cu  434,802, 

bolnavi din localităţile limitrofe, localităţi care nu contribuie cu nimic la întreţinerea 

materială a spitalului. Mai face cunoscut faptul că a citit în ziar că Primăria Deva ajută 

financiar Spitalul Judeţean Hunedoara. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, precizează că este foarte bine că 

Spitalul Municipal Brad a primit acreditare să poată funcţiona, dar dacă există o cale 

legală de susţinere materială a acestuia şi de către localităţile limitrofe ar fi foarte bine. 

 Domnul Primar Florin Cazacu, menţionează că a fost analizată structura 

administrativ-teritorială de unde provin pacienţii Spitalului Municipal Brad şi s-a 

constatat că 30-35% sunt din Brad, iar restul din localităţile limitrofe.  

 Domnul Primar Florin Cazacu, mai arată că  Spitalul Municipal Brad primeşte bani 

de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate pentru fiecare caz medical, indiferent de 



localitatea de domiciliu a acestuia, în baza unui contract încheiat în acest sens, iar singura 

contribuţie benefică pentru spital din partea administraţiilor publice locale învecinate ar fi 

în domeniul întreţinerii bazei materiale. 

  Domnul Primar Florin Cazacu, precizează că s-au făcut demersuri la  

administraţiile publice locale învecinate să prevadă bani în buget în acest sens, dar nu s-a 

primit nici un răspuns, astfel că dânsul consideră că ar trebui să se revină cu încă o adresă 

în acest sens din partea Consiliului Local Brad, dar totodată apreciază ca pertinentă şi 

propunerea domnului consilier local Mihai Mureş de  a se organiza o întâlnire în care să 

fie discutată această problemă. 

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

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

Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.  45  alin. 1 din Legea 

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

ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcţie,  respectiv  9 

consilieri locali. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu  17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2016 privind  

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI 

MUNICIPAL BRAD . 

 

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de 

organizare si funcţionare al Serviciului Public de Desfacere - Han Piaţa si Obor – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Regulamentul de organizare si 

funcţionare al Serviciului Public de Desfacere - Han Piaţa si Obor instituie regulile 

generale de comercializare ale produselor alimentare şi nealimentare în pieţele şi târgurile 

organizate la nivelul Municipiului Brad, în condiţii de eficienţă economică şi  de 

respectare a actelor normative şi administrative în vigoare. 

Necesitatea şi oportunitatea elaborării prezentului Regulament sunt impuse de 

finalizarea proiectului de investiţii ”MODERNIZARE PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ 

BRAD”,  finanţat din resurse proprii ale bugetului local colectate în anii bugetari 2015-

2016.    

Prin acest proiect sunt asigurate condiţii optime de comerţ şi de microclimat, ceea 

ce justifică revizuirea tarifelor practicate până la data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament. 

Menţionează că taxele/tarifele propuse, rotunjite prin adaos la „n” lei, reprezintă şi 

nivelul minim de pornire al licitaţiei pentru mesele/spaţiile situate în Zona „A+B+C+D” 

(vezi Plan Situaţie).  

            Totodată, arată că,  taxele şi tarifele propuse vor avea un caracter temporar, pentru 

6 luni de aplicare. Se recomandă experimentarea acestora timp de 3 luni de iarnă şi 3 luni 



de vară, dat fiind aportul considerabil al cheltuielilor cu energia electrică. 

       Toate veniturile provenite din administrarea bunurilor imobile încredinţate 

Serviciului Public de Desfacere, se constituie ca venituri proprii la Bugetul propriu de 

Venituri şi Cheltuieli. 

După perioada de experimentare (6 luni), se va efectua o analiză critică a Situaţiei 

economice a Serviciului Desfacere, în vederea definitivării nivelului stabil al taxelor şi 

tarifelor practicate. 

Ajustarea taxelor şi tarifelor definitivate se va face cu caracter anual, respectându-

se prevederile prezentului Regulament şi ale legislaţiei  în vigoare. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

Petruş, 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 Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Dorin Sorin David, propune ca producătorii locali de 

legume care au două mese închiriate să primească una gratis, dânsul considerând că nu ar 

fi un efort prea mare asupra bugetului local şi totodată menţionează că în sală sunt 3 

reprezentanţi ai producătorilor locali şi solicită consilierilor locali aprobarea ascultării 

acestora. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot această propunere şi cu 

17 voturi „pentru” se aprobă să i se dea cuvântul unui reprezentant al producătorilor 

locali. 

Domnul Cătălin Stânga arată că este producător agricol local, activitate care 

implică multe costuri, în condiţiile în care sunt sezoane când câştigul este foarte mic, de 

exemplu iarna şi ca atare solicită ca în perioada de vară, respectiv toamnă, când producţia 

este puţin mai mare să se poată extinde cel puţin pe două mese. 

Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că sunt de apreciat producătorii 

agricoli locali pentru faptul că aduc produse în piaţă, dar se pune întrebarea dacă se va da 

curs propunerii domnului consilier local Dorin Sorin David nu se va crea o discriminare 

faţă de alţi producători care vin de la 150-200 kilometri distanţă şi nu beneficiază de 

această facilitate. 

Domnul consilier local, Dorin Sorin David, arată că este foarte echitabil fiindcă noi 

trebuie să ne respectăm producătorii agricoli locali, ceilalţi producători din alte zone 

având şi alte condiţii climaterice de producere a mărfii şi alte facilităţi în zona lor. 



Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, precizează că ar trebui să-şi spună 

punctul de vedere şi domnul Bulz Marcel Dan, şeful Serviciului Public de Desfacere 

„Han, Piaţă şi Obor” Brad. 

  Domnul Marcel Dan Bulz, şeful Serviciului Public de Desfacere „Han, Piaţă şi 

Obor” Brad, precizează că sunt 25 de producători agricoli locali, dar dacă se hotărăşte 

acordarea acestei facilităţi, atunci ele trebuie acordate şi producătorilor de produse lactate 

locali, însă în aceste condiţii trebuie modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Pieţei Agroalimentare căci toţi sunt asimilaţi producătorilor, dar totodată trebuie avut în 

vedere că niciunde în localităţile învecinate nu există astfel de facilităţi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că această propunere are doar o tentă 

electorală, nu face altceva decât să aducă disensiune între producători, pentru că dacă s-ar 

acorda o astfel de facilitate producătorilor locali, cei veniţi din alte localităţi ar întreba de 

ce nu pot beneficia şi ei căci vin de la zeci de kilometri distanţă. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că activitatea pieţei este monitorizată de 

Consiliul Concurenţei, astfel că o astfel de facilitate este legal imposibil de acordat, ea 

nefiind altceva decât o discriminare faţă de ceilalţi producători. 

Tot dumnealui mai sugerează faptul ca astfel de discuţii să fie purtate în cadrul 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului local nu în plenul şedinţei iar votul dat în 

comisii să fie respectat şi în cadrul şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, precizează că acest Regulament va 

funcţiona o perioadă de 6 luni, urmând să se vadă consecinţele aplicării lui după expirarea 

celor 6 luni. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că în aceste 6 luni se va vedea ce 

implică aplicarea acestui regulament, se vor putea aduce amendamente dacă va fi cazul, 

dar nu este corect ca pe o faptă bună cineva să îşi facă campanie electorală. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, solicită doamnelor şi domnilor 

consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului 

Local Brad, un membru titular şi un membru supleant care să facă parte din Comisia de 

licitaţie. 

Domnul consilier local, Viorel Curtean, propune ca membru titular care să facă 

parte din Comisia de licitaţie să fie domnul consilier local, Vasile Poenaru. 

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, propune ca membru supleant care să 

facă parte din Comisia de licitaţie să fie domnul consilier local, Ioan Florin Oprişa. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă mai sunt alte propuneri. 

Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 

al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 

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

ulterioare. 

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

întocmirea buletinelor de vot. 

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

Bârea, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela 

David, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 



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

privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost ales  cu 17  

voturi „pentru”  domnul consilier local Vasile Poenaru ca membru titular care să facă 

parte din Comisia de licitaţie  şi cu 17 voturi „pentru” domnul consilier local Ioan Florin 

Oprişa, ca membru supleant care să facă parte din Comisia de licitaţie, iar ceilalţi 

membrii ai Comisiei de licitaţie au fost aleşi cu 15 voturi „pentru” .” 

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

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

Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.  45  alin. 2 lit. c din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcţie,  

respectiv  9 consilieri locali. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu 16 voturi „pentru” şi o „abţinere” (Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 127/2016 privind  aprobarea Regulamentului de organizare si 

funcţionare al Serviciului Public de Desfacere - Han Piaţa si Obor . 

 

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei Tehnico - 

Economice a obiectivului “ POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, 

ÎN MUNICIPIUL BRAD” şi a  finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de 

Construcţii de Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că podul din beton armat, existent în 

Municipiul Brad, peste Râul Crişul Alb, pe strada Cloşca, în lungime de 40 m şi o lăţime 

de 9 m, datează de aproape 80 de ani şi prezintă un grad avansat de insecuritate rutieră, 

dar şi un pericol real de inundaţii datorită celor 3 piloni intermediari amplasaţi în albia 

minoră a râului.  

Din expertiza tehnică efectuată rezultă necesitatea reconstruirii podului, nefiind 

economică sau oportună o reabilitare. 

 Calea de pod prezintă crăpături orientate preponderent longitudinal podului, cu 

faianţări pe suprafeţe extinse şi crăpături multiple orientate pe direcţia rosturilor de 

dilataţie care sunt acoperite de sisteme nefiabile.  

De asemenea, calea de trotuare prezintă zone întinse de fisuri şi crăpături care 

facilitează menţinerea pe timp îndelungat a umidităţii şi pătrunderea apei la structura de 

rezistenţă a consolei trotuarului, iar grinda parapet, realizată monolit din beton armat este 

degradată aproape integral. 

 În zona de variaţie a nivelului apelor şi de creare a turbioanelor s-a produs 

degradarea masivă a secţiunii elevaţiei prin erodarea betonului. 

Avându-se în vedere cele enumerate şi ţinând cont de valoarea indicelui stării 

tehnice, rezultă că starea tehnică a podului de pe str. Cloşca peste râul Crişul Alb, 



amplasat în municipiul Brad, este nesatisfăcătoare, elementele constructive fiind într-o 

stare avansată de degradare, care afectează  în mare măsură siguranţa traficului auto şi 

pietonal, fiind necesară realizarea unei noi structuri de traversare. 

Proiectul promovat propune ca noul pod să fie amplasat în aliniament şi să 

traverseze perpendicular râul Crişul Alb, având o singură deschidere, cu probabilitatea 

anuală de depăşire de  1 %  a debitului de calcul de 383 m³/s.  

Caracteristicile principale ale podului proiectat: 

- categoria de importanţă: B(deosebită)  

- categoria construcţiei: 3 

- clasa de importanţă: III definitivă principală  

- clasa de încărcare: LM1 

- lungimea podului: 39,20 m 

- lăţimea podului: 9,6 m  

- gabaritul podului-9,0m  

- partea carosabilă:6m 

- lăţime trotuar 2x1,5 m 

- profil transversal tip acoperiş:2 % 

- lungimea parapetului pietonal pe pod:2x39,0 m 

- racordare cu terasamentele: plăci  de racordare  

- cota talvegului: 266.035 m  

- cota superioară zid de protecţie: 270,8 m  

Infrastructura este alcătuită din 2 culei, iar suprastructura podului se realizează cu 

secţiune  mixtă oţel –beton. Structura de rezistenţă a suprastructurii este alcătuită din 9 

grinzi metalice. Suprastructura se hidroizolează cu material performant. Parapetul de pod 

este proiectat în soluţie compusă, cu elemente metalice protejate anticoroziv prin zincare 

şi vopsire în câmp electrostatic şi stâlpi din travertin, prevăzut să confere siguranţă pentru 

traficul pietonal. Pe tronsoanele de parapet metalic amplasate între stâlpii  de travertin se 

montează câte o placă cu blazonul Municipiului Brad.  

Valoarea  Devizului General a obiectivului este de 15.091.499  lei cu TVA( 

3.374.948 Euro), din care C+M  11.492.641 lei cu TVA (2.579.950 Euro). 

Pentru realizarea obiectivului de investiţii a cărui valoare nu poate fi susţinută în 

totalitate de la bugetul local, s-au făcut intervenţii la Compania Naţională pentru Investiţii 

în vederea promovarii acestuia la finanţare prin Programul Naţional de Construcţii de 

Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă-aprobat prin O.G. nr. 

16/2014. 

Astfel, valoarea totală  finanţată prin CNI este  de 13.128.535 lei cu TVA din care 

C+M = 9.999.848 lei cu TVA, iar valoarea finanţată de la bugetul local este de 2.537.596 

lei cu TVA din care C+M- 1.492.793 lei cu TVA. Conform graficului de execuţie 

obiectivul se va realiza în 3 ani bugetari, începând cu 2016. 

Din bugetul local pentru anul I de execuţie se va aloca suma de 200.000 lei cu 

TVA, care va fi destinată amenajării străzii Crişan (parţial) pentru varianta tranzitorie de 

circulaţie rutieră.  

Graficul de realizare al investiţiei este de 30 de luni din care 24 de luni de activitate 

efectivă.  

 În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  



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

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

cu 6 voturi „pentru” şi o „abţinere” (Dorin Sorin David), domnul consilier local, Dorel 

Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări 

publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, 

Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Adrian Petruş, 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 cu 5 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Dorin Sorin David) şi un consilier local 

„absent” (Vasile Bârea) 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 Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Dorin Sorin David,  precizează că a studiat proiectul de 

hotărâre, dar dânsul consideră că devierea circulaţiei pe strada Crişan ar produce un 

ambuteiaj, fiindcă strada este foarte îngustă, dânsul propunând ca podul provizoriu să fie 

amplasat în altă parte, de exemplu pe lângă linia de cale ferată îngustă, respectiv pe lângă 

stadionul de fotbal.  

Domnul consilier local, Mihai Mureş, menţionează că această problemă a analizat-

o foarte serios şi personal nu este de acord cu ce spune domnul  consilier local, Dorin 

Sorin David, în condiţiile în care acesta a ameninţat că va scoate oamenii în stradă dacă 

podul provizoriu se va pune pe strada Crişan, nu este de acord pentru că prin această 

lucrare se face de fapt un lucru benefic pentru Municipiul Brad, varianta propusă în 

proiect fiind cea mai bună, în condiţiile în care trebuie să se ia în calcul că pe acolo merg 

copii la grădiniţă, respectiv oamenii la servici, astfel că nu pot fi puşi să circule pe un pod 

de la stadionul de fotbal. 

A precizat, că a stat 3 ore lângă pod interval în care nu au trecut poarte multe 

maşini şi cu siguranţă nu se vor crea ambuteiaje. Menţionează că propunerea domnului 

consilier Dorin Sorin David nu poate fi plauzibilă întrucât s-ar paraliza activitatea pieţei 

de textile din Brad pentru cel puţin 3 ani, practic nu se va mai ţine 3 ani piaţă joia la Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, precizează că orice construcţie se face 

cu sacrificii, că va fi un disconfort pentru cei care locuiesc în zonă, dar este important ca 

lucrarea să se încheie la timp. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că o astfel de construcţie are loc, foarte 

rar, aproximativ o dată la 100 de ani iar acest pod este foarte necesar fiindcă cel existent 

este vechi şi în pericol de a se dărâma, în aceste condiţii toată circulaţia trebuind să fie 

mutată prin satul Ţărăţel. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că experţii au recomandat ca pe podul 

existent să fie limitată viteza, tonajul iar circulaţia ar trebui făcută pe un singur sens, astfel 

că în acest context s-a reuşit trecerea pe lista sinteză a obiectivului de investiţii al 

Companiei Naţionale de Investiţii acest pod. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că varianta de ocolire pe strada Crişan 



este cea mai bună, dar până la începerea lucrărilor la noul pod trebuie refăcută 

infrastructura străzii astfel ca atunci când efectiv va fi nevoie să se poată devia circulaţia 

pe această stradă. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că este o problemă la costul podului 

provizoriu, cost care iniţial a fost de 17 mld. lei iar în prezent este de 24 mld. lei şi acest 

pod este doar de împrumut, în sensul că el aparţine firmei ce va câştiga licitaţia, pe care se 

va circula aproximativ 2 ani până la finalizarea lucrării şi nu revine comunităţii. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea arată că la Albă Iulia, când s-a reparat 

podul peste Mureş, ca alternativă la circulaţie s-a folosit un pod de pontoane şi ar trebui 

luat în calcul şi un astfel de pod fiindcă nu implică costuri atât de mari. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, propune ca la următoarea şedinţă a Consiliului 

Local Brad să îl invite pe proiectant pentru a prezenta proiectul şi modul de realizare a 

acestuia. 

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

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

Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

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

ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcţie,  respectiv  9 

consilieri locali. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2016  privind  

aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a obiectivului “ POD PESTE RÂUL 

CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL BRAD” şi a  finanţării 

acestui obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social-

Subprogramul Lucrări în primă urgenţă . 
 

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de 

acordare a sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din  aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad,  precum şi din  instituţiile  şi  serviciile publice din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în vederea  acordării  sporului pentru 

condiţii vătămătoare pentru funcţionari publici şi personalul contractual din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad precum şi din  instituţiile  şi  serviciile 

publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, s-a  elaborat Raportul  de 

măsurători a câmpului electromagnetic nr. 53/19.07.2016 de către Societatea Naţională de 

Radiocomunicaţii S.A./Sucursala D.R. Timişoara. 

       Potrivit reglementărilor specifice pentru funcţionarii publici şi personalul încadrat pe 

bază de contract individual de muncă din administraţia publică,   prevăzute în Anexa nr.1 

Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare”Administraţie”la Legea cadru nr. 284/2010 



privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare” Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii 

periculoase sau vătămătoare de până la 15 % din salariul de bază corespunzător 

timpului lucrat”( Capitolul I pct. B” Reglementări specifice funcţionarilor publici”, art.1 

alin.1), iar „Personalul contractual salarizat potrivit cap II lit.  A-E din prezenta 

anexă poate beneficia de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de 
până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat”( Capitolul II pct. L 

„ Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă). 

În conformitate cu prevederile legislaţiei mai sus invocate, Locurile de muncă, 

categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a 

acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor 

sau, după caz a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din 

regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, 

după caz, expertizare, emise de către autorităţile publice în acest sens “. 

Sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, de 15 % din salariul de bază nu 

se acordă în următoarele situaţii: 

- pe perioada concediului de odihnă; 

- pe perioada concediului medical - incapacitate temporară de muncă; 

- pe perioada concediului de maternitate; 

- pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau, 

după caz 3 ani; 

- pe perioada suspendării raportului de serviciu sau de muncă. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

Petruş, 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 cu 5 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Dorin Sorin David) şi un 

consilier local „absent” (Vasile Bârea) 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 Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul consilier local, Mihai Mureş arată că este foarte bine că se rezolvă o 

chestiune de legalitate, în condiţiile în care salariile din administraţia publică locală sunt 

foarte mici, adevărată bătaie de joc şi este foarte bine că există posibilitatea să li se acorde 

sporul de 15%. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că apreciază şi dânsul că s-a reuşit 

acordarea acestui spor de condiţii periculoase de 15% salariaţilor primăriei, care se acordă 



în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. 

Domnul consilier local, Vasile Poenaru arată că a lucrat ca şi funcţionar public şi 

are cunoştinţă că acest spor se acordă din urmă cu 14 ani în alte instituţii publice, astfel că 

este normal şi legal să se acorde şi salariaţilor Primăriei Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea apreciază ca binevenit acest proiect de 

hotărâre şi întreabă de ce s-a iniţiat atât de târziu, în condiţiile în care multe instituţii 

beneficiază de acest spor de ani buni. 

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

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

Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.  45  alin. 2 lit. a din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcţie,  

respectiv  9 consilieri locali. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de hotărâre  

şi cu  17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2016 privind  

aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii periculoase şi 

vătămătoare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din  aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad,  precum şi din  instituţiile  şi  serviciile 

publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din  Hotărârea 

Consiliului Local nr. 158/2015 privind închirierea prin licitaţie publică a 18 parcele de  

teren,   proprietatea publică a Municipiului Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

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

158/2015 s-a aprobat închirierea prin licitaţie publică a 18 parcele de  teren,   proprietatea 

publică a Municipiului Brad pentru construire de parcări acoperite sau garaje pe strada 1 

Iunie – zona dinspre Luncoi. 

 Astfel s-a propus închirierea prin licitaţie publică a imobilelor - teren identificate 

mai sus,  cu un preţ de pornire al licitaţiei de 1,5 lei/mp./lună, conform prevederilor  

H.C.L. nr. 125/2014 privind aprobarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi 

privat al Municipiului Brad, pentru anul 2015, Anexa nr.2, poziţia 8 precum şi aprobarea 

Caietului de sarcini şi a componenţei comisiei de licitaţie.  

Realizarea parcărilor acoperite urma să se efectueze în baza unui proiect unitar, 

autorizat de către Primăria Municipiului Brad în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea lucrărilor în construcţii,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În anul 2015 au fost scoase la licitaţie, în vederea închirierii, unui număr de 18 

parcele de teren, situate în Brad, strada 1 Iunie, lângă digul Pârâul Luncoi, în scopul 



construirii de parcări acoperite. 

În urma şedinţelor de licitaţie publică  organizate în perioada ianuarie-aprilie 2016, 

au fost adjudecate un număr de 12 parcele. Întrucât, au mai rămas, neînchiriate, un număr 

de 6 parcele pentru care există solicitări de închiriere, este necesar a se organiza noi 

şedinţe de licitaţie. 

În data de 22.06.2016 mandatul Consiliului Local al Municipiului Brad 2012-2016 

a încetat odată cu depunerea jurământului de către noii consilieri aleşi. Prin H.C.L. nr. 

81/2016 a fost ales domnul Vasile Podaru  ca  Viceprimar al Municipiului Brad. 

Urmare încetării de drept, la data de 22.06.2016,  a mandatelor consilierilor locali 

din mandatul 2012-2016, se impune atât alegerea  unui preşedinte  cât şi  alegerea unui 

consilier local pentru a face parte din comisia sus amintită. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

 Domnul consilier local, Adrian Petruş, 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 Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, solicită doamnelor şi domnilor 

consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea  unui consilier local pentru a face 

parte din comisia de licitaţie. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, propune ca domnul consilier local, 

Mihai Mureş să facă parte în calitate de membru din comisia de licitaţii. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă mai sunt alte propuneri. 

Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. I al 

acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 

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

ulterioare. 

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

întocmirea buletinelor de vot. 

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

Bârea, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela 

David, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, a prezentat procesul verbal întocmit 

cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost ales cu 17  

voturi „pentru” domnul consilier local Mihai Mureş să facă parte în calitate de membru 

din comisia de licitaţie, iar ceilalţi membri ai comisiei au fost aleşi tot cu 17 voturi 

„pentru”." 

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

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

Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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



de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 3 din Legea nr. 

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

ulterioare,  necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în 

funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu  17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2016 pentru 

modificarea art. 4 din  Hotărârea Consiliului Local nr. 158/2015 privind închirierea 

prin licitaţie publică a 18 parcele de  teren,   proprietatea publică a Municipiului 

Brad. 
 

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai 

Consiliului Local Brad  în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ”  

Brad pentru anul şcolar 2016-2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
  Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit art. 4 alin. 1 lit. „b” din 

Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 „în 

cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt 

cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului 

local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de 

drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de 

învăţământ respectivă”. 

Urmare constituirii noului Consiliu de Administraţie,  Grădiniţa „Floare de Colţ” 

Brad prin adresa nr. 1789/16.09.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

25547/16.09.2016 solicită desenarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local pentru a face 

parte din acest consiliu de administraţie, fapt pentru care las la latitudinea Consiliului 

Local al Municipiului Brad desemnarea celor doi consilieri locali. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată. 

 Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei 

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

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

Petruş, 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 Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, solicită doamnelor şi domnilor 

consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului 

Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ”  Brad. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, propune ca unul dintre consilierii 

locali care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ”  

Brad să fie domnul consilier local, Adrian Petruş. 

Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, propune ca unul dintre 



consilierii locali  care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare 

de Colţ”  Brad  să fie doamna consilier local, Cornelia Golea. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă mai sunt alte propuneri. 

Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 

al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 

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

ulterioare. 

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

întocmirea buletinelor de vot. 

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

Bârea, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela 

David, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

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

privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost aleşi  cu 17  

voturi „pentru”  domnul consilier local Adrian Petruş  şi cu 17 voturi „pentru” doamna 

consilier local Cornelia Golea,  să facă parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei 

„Floare de Colţ”  Brad. 

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

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

Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 

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

ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcţie,  respectiv  9 

consilieri locali. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de hotărâre  şi 

cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2016  privind 

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad  în Consiliul de 

Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ”  Brad pentru anul şcolar 2016-2017. 

 

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind  repartizarea  locuinţei nr. 2 din  blocul 

ANL  2010, scara A, situat în Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin cererea înregistrată la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 24.292/29.08.2016 domnul Dezso Attila -Levente solicită 

predarea locuinţei nr. 2 deţinută cu chirie, în blocul ANL 2010, scara A, parter,  situat în 

Brad,  strada  Dacilor, judeţul Hunedoara.        

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi 

taxe comune. 



 Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2016 s-a aprobat, prin H.C.L. nr. 

28/2016, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2016. 

În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în 

Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL, a încheiat Procesul - verbal nr. 

25.987/21.09.2016 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei 

Vălean Nicola Eliza, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe 

construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea   

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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

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

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

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

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Adrian Petruş, 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 Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr. 

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

ulterioare, necesită cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în 

funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 
 Domnul preşedinte de şedinţă,  Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de hotărâre  

şi cu  17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2016 privind 

repartizarea  locuinţei nr. 2 din  blocul ANL  2010, scara A, situat în Brad,  strada 

Dacilor, judeţul Hunedoara . 

Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Documentului de Poziţie 

(DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management  Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Hunedoara” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Judeţul Hunedoara, prin Consiliul 

Judeţean Hunedoara şi A.D.I. Hunedoara, din care fac parte toate U:A.T. – urile, este 

beneficiarul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul 

Hunedoara”, proiect care este cofinanţat de Uniunea Europeană cu fonduri 

nerambursabile prin Autoritatea de Management Operaţional Sectorial MEDIU 2007 – 



2013 (POS Mediu) în cadrul „Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea sistemelor de management 

integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”. 

Toate unităţile administrativ – teritoriale din Judeţul Hunedoara s-au asociat, printr-

un Acord de Asociere (Document de Poziţie) în scopul implementării proiectului de 

investiţii “Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Hunedoara” 

(SMID), finanţat de Uniunea Europeană  prin Fondul European de dezvoltare Regională 

(FEDR). 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad  

nr. 84/2013 privind  aprobarea Documentului de poziţie pentru implementarea proiectului 

“Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Hunedoara”, precum şi 

asocierea Municipiului Brad împreună cu celelalte unităţi administrativ - teritoriale de pe 

raza judeţului Hunedoara, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Hunedoara”; 

Având în vedere intenţia unităţilor administrativ - teritoriale din zona Văii Jiului de 

a implementa un mecanism financiar de plată pentru contravaloarea serviciului de 

salubritate prin aplicarea taxei în loc de tarif doar pentru această zonă; 

Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de adresa Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Hunedoara”  

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 26.382/26.09.2016, se impune 

modificarea Documentului de Poziţie pentru implementarea proiectului “Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Hunedoara” astfel: 

 Art. I. – Art. 1  din DP se va modifica şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 1. Părţile semnatare ale Documentului de poziţie vor fi următoarele: 

 Documentul de poziţie pentru implementarea proiectului “Sistem de management 

integrat al deşeurilor din judeţul Hunedoara” 

 Încheiat între următoarele părţi: 

1. Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, reprezentat de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Hunedoara în conformitate cu prevederile Legii servicilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      2. Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, reprezentat de   Primar 

în conformitate cu prevederile Legii servicilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 

cu modificările şi completările ulterioare; 

      3. Muncipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, reprezentat de  Primar 

în conformitate cu prevederile Legii servicilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 

cu modificările şi completările ulterioare; 

      4. Muncipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, reprezentat 

de Primar în conformitate cu prevederile Legii servicilor comunitare de utilităţi publice 

nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

         5.Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, reprezentat de 

Primar în conformitate cu prevederile Legii servicilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

         6.Municipiul Orăştie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăştie, reprezentat de 

Primar în conformitate cu prevederile Legii servicilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

  7.Municipiul Petroşani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani, reprezentat de 



Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

    8.Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, reprezentat de 

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

   9.Oraşul Aninoasa, prin Consiliul Local al Oraşului Aninoasa, reprezentat de Primar 

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 

cu modificările şi completările ulterioare; 

        10.Oraşul Călan, prin Consiliul Local al Oraşului Călan, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

   11.Oraşul Geoagiu, prin Consiliul Local al Oraşului Geoagiu, reprezentat de Primar 

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 

cu modificările şi completările ulterioare; 

   12.Oraşul Haţeg, prin Consiliul Local al Oraşului Haţeg, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

   13.Oraşul Petrila, prin Consiliul Local al Oraşului Petrila, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  14.Oraşul Simeria, prin Consiliul Local al Oraşului Simeria, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  15.Oraşul Uricani, prin Consiliul Local al Oraşului Uricani, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  16.Comuna Baia de Criş, prin Consiliul Local al Comunei Baia de Criş, reprezentat 

de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilită ţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

         17.Comuna Balşa, prin Consiliul Local al Comunei Balşa, reprezentat de Primar 

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 

cu modificările ţi completările ulterioare; 

        18.Comuna Baru, prin Consiliul Local al Comunei Baru, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

        19.Comuna Băcia, prin Consiliul Local al Comunei Băcia, reprezentat de Primar 

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 

cu modificările şi completările ulterioare; 

       20.Comuna Băiţa, prin Consiliul Local al Comunei Băiţa, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 



modificările şi completările ulterioare; 

      21.Comuna Băniţa, prin Consiliul Local al Comunei Băniţa, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

16.       22.Comuna Bătrâna, prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna, reprezentat de    

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

      23.Comuna Beriu, prin Consiliul Local al Comunei Beriu, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

17.      24.Comuna Blăjeni, prin Consiliul Local al Comunei Blăjeni, reprezentat de   

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

18.      25.Comuna Boşorod, prin Consiliul Local al Comunei Boşorod, reprezentat de 

 Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi public  

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

19.     26.Comuna Brănişca, prin Consiliul Local al Comunei Brănişca, reprezentat de 

 Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice  

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

20.      27.Comuna Bretea Română, prin Consiliul Local al Comunei Bretea Română, 

 reprezentat de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de  

utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

21.    28.Comuna Buceş, prin Consiliul Local al Comunei Buceş, reprezentat de Primar

 în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

22.    29.Comuna Bucureşci, prin Consiliul Local al Comunei Bucureşci, reprezentat de    

 Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice  

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

23.    30.Comuna Bulzeştii de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Bulzeştii de Sus,   

reprezentat de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de  utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

24.    31.Comuna Bunila, prin Consiliul Local al Comunei Bunila, reprezentat de Primar  

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

25.     32.Comuna Burjuc, prin Consiliul Local al Comunei Burjuc, reprezentat de Primar  

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

26.     33.Comuna  Cerbăl, prin Consiliul Local al Comunei Cerbăl, reprezentat de Primar  

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 



27.     34.Comuna Certeju de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus,   

reprezentat de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de  utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

28.    35.Comuna Cârjiţi, prin Consiliul Local al Comunei Cârjiţi, reprezentat de Primar în  

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice    nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

29.     36.Comuna Crişcior, prin Consiliul Local al Comunei Crişcior, reprezentat de   

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

30.     37.Comuna Densuş, prin Consiliul Local al Comunei Densuş, reprezentat de Primar  

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

31.       38.Comuna Dobra, prin Consiliul Local al Comunei Dobra, reprezentat de Primar  

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

32.      39.Comuna General Berthelot, prin Consiliul Local al Comunei General Berthelot,  

reprezentat de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de  utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

33.      40.Comuna Ghelari, prin Consiliul Local al Comunei Ghelari, reprezentat de   

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

34.    41.Comuna Gurasada, prin Consiliul Local al Comunei Gurasada, reprezentat de  

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

35.     42.Comuna Hărău, prin Consiliul Local al Comunei Hărău, reprezentat de Primar  

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

36.      43.Comuna Ilia, prin Consiliul Local al Comunei Ilia, reprezentat de Primar în   

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice    nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

37.    44.Comuna Lăpugiu de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Lăpugiu de Jos,   

reprezentat de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de  utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

38.     45.Comuna Lelese, prin Consiliul Local al Comunei Lelese, reprezentat de Primar  

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

39.     46.Comuna Lunca Cernii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Lunca Cernii de  

Jos, reprezentat de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare  de utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

40.    47.Comuna Luncoiu de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Luncoiu de Jos,   



reprezentat de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de  utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

41.     48.Comuna Mărtineşti, prin Consiliul Local al Comunei Mărtineşti, reprezentat de  

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

42.     49.Comuna Orăştioara de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Orăştioara de Sus,  

reprezentat de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de  utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

43.      50.Comuna Peştişu Mic, prin Consiliul Local al Comunei Peştişu Mic, reprezentat  

de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi   publice nr.51/2006 

cu modificările şi completările ulterioare; 

44.      51.Comuna Pui, prin Consiliul Local al Comunei Pui, reprezentat de Primar în   

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice    nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

45.     52.Comuna Rapoltu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu Mare,   

reprezentat de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de  utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

46.    53.Comuna Răchitova, prin Consiliul Local al Comunei Răchitova, reprezentat de  

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

47.     54.Comuna Ribiţa, prin Consiliul Local al Comunei Ribiţa, reprezentat de Primar  

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

48.     55.Comuna Rîu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori, reprezentat  

de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi   publice nr.51/2006 

cu modificările ţi completările ulterioare; 

49.     56.Comuna Romos, prin Consiliul Local al Comunei Romos, reprezentat de Primar  

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

50.      57.Comuna Sarmizegetusa, prin Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,   

reprezentat de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de  utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

51.     58.Comuna Sălaşu de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Sălaşu de Sus,   

reprezentat de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de  utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

52.    59.Comuna Sîntămăria-Orlea, prin Consiliul Local al Comunei Sîntămăria-Orlea,  

reprezentat de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de  utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

53.     60.Comuna Şoimuş, prin Consiliul Local al Comunei Şoimuş, reprezentat de   

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr.51/2006 cu 



modificările şi completările ulterioare; 

54.    61.Comuna Teliucu Inferior, prin Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior,   

reprezentat de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de  utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

55.     62.Comuna Tomeşti, prin Consiliul Local al Comunei Tomeşti, reprezentat de   

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

56.     63.Comuna Topliţa, prin Consiliul Local al Comunei Topliţa, reprezentat de Primar  

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

57.       64.Comuna Toteşti, prin Consiliul Local al Comunei Toteşti, reprezentat de   

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

58.      65.Comuna Turdaş, prin Consiliul Local al Comunei Turdaş, reprezentat de Primar  

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice   nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

59.      66.Comuna Vaţa de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vaţa de Jos, reprezentat  

de Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi   publice nr.51/2006 

cu modificările şi completările ulterioare; 

60.     67.Comuna Vălişoara, prin Consiliul Local al Comunei Vălişoara, reprezentat de  

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

61.     68.Comuna Veţel, prin Consiliul Local al Comunei Veţel, reprezentat de Primar în  

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice    nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

62.     69.Comuna Vorţa, prin Consiliul Local al Comunei Vorţa, reprezentat de Primar în  

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice    nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

       70. Comuna Zam, prin Consiliul Local al Comunei Zam, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile    Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Art. II.  - Art. 9 alin. 5 se va modifica şi va avea următorul conţinut: 
 „Art. 9. – (5)  Pentru contractele  de colectare şi transport existente, respectiv 

colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, 

care fac obiectul “Sistemului de management integrat al deşeurilor din judeţul 

Hunedoara” şi care expiră după anul 2013, vor fi menţinute până la data expirării lor, darn 

u mai mult de data intrării în funcţiune a, care fac obiectul “Sistemului de management 

integrat al deşeurilor din judeţul Hunedoara”. Autorităţile locale implicate îşi i-au 

angajamentul de a nu le extinde dincolo de această dată. 

De asemenea, pentru contractele de salubritate existente, prelungite prin acte 



adiţionale, autorităţile locale implicate se angajează ca extinderile succesive să înceteze 

odată cu  data intrării în funcţiune a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în 

judeţul Hunedoara.” 

In ce priveste activitatile cuprinse în Proiectul “Sistemul de Management Integrat 

al Deseurilor Judetul Hunedoara” si care constituie obiectul contractelor sus-menţionate 

le vom enumera dupş cum urmează: 

- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor 

similare provenite din activităţi comerciale, din industrie si instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separate fară a aduce atingere fluxului de deţeuri de echipamente electrice şi 

electronice, baterii şi acumulatori. În cadrul colectării separate intră şi deşeurile 

voluminoase din gospodării (gen mobilier, covoare, saltele, etc., dar nu deşeuri din 

construcţii şi demolări), precum şi deşeuri cu conţinut periculos provenite din gospodării 

(care vor fi colectate şi depozitate separat şi în condiţii de siguranţă pentru mediu si 

sănătate). 

- organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale a deşeurilor, 

respectiv compostarea deseurilor bio-degradabile la platformele de compostare Brad si 

Barcea Mare; 

-  operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 

deşeurile similare; 

-  sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare ; 

-  organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 

similare; 

-  administrarea conformă a depozitului de deşeuri municipale şi deşeuri similare, 

de la Bârcea Mare, inclusiv monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme 

închise prin proiect (Aninoasa, Orăştie, Uroi Rapoltu Mare, Deva, Haţeg, Petrila, Lupeni, 

Călan şi Hunedoara). 

 Art. III.  - Art. 14 alin. 2 se va modifica şi va avea următorul conţinut: 
“Art. 14 (2). Nivelurile tarifelor si taxelor se stabilesc cu respectarea prevederilor 

din Decizia de Finanţare, din Acordul de Împrumut pentru creditul de cofinanţare şi a 

prevederilor legale aplicabile. 

La nivelul judeţului Hunedoara se va aplica un sistem de plata prin tarif, cu 

exceptia  unitatilor admistrativ teritoriale din zona Văii Jiului – zona 4 unde se va aplica 

un sistem de plată prin taxă,  aşa cum este el descris în anexa 4 a prezentului Document 

de Poziţie care va trebui să asigure: 

a) Recuperarea cheltuielilor făcute cu implementarea proiectului 

b) provizioanele pentru monitorizarea post închidere a depozitului ecologic 

c) alte cheltuieli pentru servicii de salubrizare ale unitatţlor administrativ teritoriale 

care privesc activităţile cuprinse în Proiectul“Sistemul de Management Integrat al 

Deseurilor Judetul Hunedoara” 

După determinarea nivelului taxei în urma licitaţiilor, unităţile adimistrativ teritoriale din 

zona Văii Jiului – zona 4 vor adopta in conformitate cu prevederile legale în vigoare 

Regulamentul de instituire a taxei de salubritate. 

 Art. IV.  - Art. 16 alin. 1 se va modifica şi va avea următorul conţinut: 
“Art. 16 (1). “Tarifele si taxele iniţiale pentru depozitare, aferente rampei ecologice, care urmează 

să fie platite de operatorii CT (operatorii zonali) caăre operatorul TTCD (operatorul CMID 

Bârcea Mare) sau de caăre unităţile administrativ-teritoriale din zona Văii Jiului, vor fi stabilite în 



urma licitaţiilor publice, cu respectarea principiilor prevăzute în art.14-15 de mai sus”. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată. 

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

Petruş, 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 Bârea întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 

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

ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcţie,  respectiv  9 

consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2016  

pentru modificarea  Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a 

Proiectului „Sistem de Management  Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”. 

 

 Suplimentar 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1¹ al H.C.L. nr. 

95/2016 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XV-a, completată prin 

H.C.L. nr. 99/2016  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin H.C.L. nr.95/2016 s-a aprobat 

ca sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XV - a să se desfăşoare în perioada 12-

14 august 2016, conform Programului principalelor manifestări cultural - educative, 

artistice şi sportive iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2016 s-a aprobat 

completarea H.C.L. nr. 95/2016  cu încă două noi  articole prin care s-a stabilit atât 

alocarea sumei de 128.000 lei prevăzută în bugetul local pentru acţiunile dedicate 

sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XV-a, la care se adaugă veniturile 

provenite din sponsorizări cu aceeaşi destinaţie cât şi Programul orientativ al 



manifestărilor care urma a se  desfăşura cu prilejul sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, 

Ediţia a XV – a. 

În urma identificării unor sume de bani provenite din închirierea terenurilor 

aparţinând domeniului public în perioada 12-14 august 2016,  propune  completarea art. 

1
1 
cu următoarea sintagmă „şi veniturile provenite din închirierea terenurilor aparţinând 

domeniului public şi privat  în perioada 12-14 august 2016”. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată. 

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

Petruş, 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 Bârea întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul, consilier local Ionel Daniel Adam, precizează că în urma dezbaterilor care 

au avut loc la data aprobării sumei necesare pentru sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad 

s-a redus bugetul alocat acestei sărbători pentru a face economii la bugetul local iar 

domnul Primar a spus care vor fi cu această ocazie se vor face venit la bugetul local. 

Domnul preşedinte de şedinţă,Vasile Bârea, menţionaeză că întradevăr atunci s-a 

stabilit o sumă iar luna trecută s-a alocat suma de 46.000 lei tot acestui capitol, acum fiind 

vorba de alocarea altei sume tot pentru acest capitol, în condiţiile în care sunt şi alte 

capitole bugetare care ar trebui suplimentate. 

Domnul preşedinte de şedinţă,Vasile Bârea, arată că dumnealui a solicitat să se facă 

o informare cu privire la cheltuielile cu fiecare artist, dar până în prezent nu s-a prezentat 

un astfel de raport, astfel că dânsul va vota împotriva acestui proiect, motivat de faptul că 

prea mulţi bani se alocă acestui eveniment. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că din bugetul local suma alocată iniţial 

pentru sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad  a fost de 128 mii lei, această sumă 

neschimbându-se, dar suma încasată din sponsorizări de 46 mii lei şi suma încasată din 

închirierea domeniului public de 19 mii lei, ambele fiind încasate datorită organizării 

acestei sărbători se vor adăuga la suma iniţială alocată de 128 mii lei. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că nu se mai contribuie cu nici o sumă 

din bugetul local pentru organizarea acestor manifestări, dar suma obţinută în zilele 

respective din sponsorizări şi închirierea domeniului public poate fi alocată  doar acestui 

eveniment, în condiţiile în care sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, ediţia a XV-a a 

fost un succes.  

Domnul, consilier local Ionel Daniel Adam, precizează că după calculele pe care  



le-a făcut dânsul sunt aproape 2 mld. lei cheltuiţi cu acest eveniment, cu atât mai mult cu 

cât iniţial s-a spus că tot ce se încasează cu această ocazie se va face venit la bugetul 

local. 

Domnul preşedinte de şedinţă,Vasile Bârea, arată că dumnealui este nemulţumit că 

nu a fost transparenţă de la început cu privire la suma ce se va aloca acestei sărbători şi de 

asemenea nu s-a precizat dacă mai sunt sau nu datorii de plătit pentru evenimentul 

respectiv, în condiţiile în care s-a crezut că banii care vor intra urmare organizării 

evenimentului se vor face venit la bugetul local. 

Domnul consilier local, Mihai Mureş arată că au fost chestiuni care au apărut pe 

parcursul derulării evenimentului, costuri suplimentare care nu s-au cunoscut de la 

început, ceea ce determină ca banii proveniţi urmare acestui eveniment să fie alocaţi tot 

acestuia, iar în ce priveşte materialele vis-a-vis de sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, 

ele există şi pot fi studiate de fiecare consilier local. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Curtea de Conturi a verificat toate 

dosarele pentru organizarea Zilelor Municipiului Brad din ultimii 13 ani şi nu a găsit nici 

un leu necontabilizat, astfel că şi acum este la fel. 

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

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

Primarului Municipiului Brad.  

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se 

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

de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcţie,  

respectiv  9 consilieri locali. 
 Domnul preşedinte de şedinţă,  Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de hotărâre  

şi cu 9 voturi „pentru”(Mihai Mureş, Dorel Leaha Ştefan, Adrian Petruş, Ancuţa 

Florentina Miheţ, Adina Beciu, Claudia Mager, Iosif Manea, Vasile Podaru, Viorel 

Curtean), 5 voturi „împotrivă” (Vasile Bârea, Ionel Daniel Adam, Ioan Florin Oprişa, 

Petru Voicu Huieţ, Dorin Sorin David) şi 3 „abţineri” (Cornelia Golea, Ionel Circo şi 

Vasile Poenaru) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2016  pentru 

modificarea art. 1¹ al H.C.L. nr. 95/2016 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului 

Brad, Ediţia a XV-a, completată prin H.C.L. nr. 99/2016 . 
 

 

Punctul nr. 9.  Informarea  nr.25.991/22.09.2016  privind cauzele aflate pe rolul 

instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte 
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această informare. 

 

 Punctul 10. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese: 
 - Adresa nr. 5922/26.08.2016 a Spitalului Municipal Brad prin care se aduce la 

cunoştinţă că spitalul a fost încadrat în categoria „NIVEL ACREDITAT” conform 

Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 

463/2.08.2016. 

 Domnul preşedinte de şedinţă,  Vasile Bârea, a dat citire ordinului, potrivit căruia  

Spitalul Municipal Brad se încadrează în categoria „NIVEL ACREDITAT”. 



 Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre conţinutul ordinului. 

 

 - Adresa nr. 528615/17.08.2016 a Ministerului Finanţelor Publice, prin care se 

face cunoscut că sunt de acord cu prelungirea mandatului domnului Tudor Liviu – şef 

Serviciu în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara – Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, ca reprezentant al Ministerului 

Finanţelor Publice, în Comisia de Cenzori S.C. TERMICA BRAD S.A.. 

 Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre adresă. 

 

 - Adresa nr. 23945/23.08.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, prin care se solicită punerea în executare a Sentinţei civile nr. 

926/2014 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 9484/2/2011, definitivă, 

prin care a fost obligat Consiliul Local al Municipiului Brad la plata sumei de 137.636,76 

EUR şi 186.923,51 lei reprezentând finanţare nerambursabilă încasată necuvenit, către 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

Sentinţa are ca obiect” despăgubiri” datorate de Consiliul Local Brad către 

MDRAP rezultate din nerecunoaşterea unor cheltuieli efectuate în proiectul” Reabilitare 

Staţie de Epurare ape uzate  Brad” ,care a fost finanţat prin Program  PHARE -2005 

Investiţii publice în sectoarele prioritare de mediu.  

Se menţionează că proiectul nu a reprezentat o” investiţie nouă”, ci o” reabilitare-

modernizare” a unui obiectiv existent,ceea ce a condus la ivirea unor deosebiri majore 

între previziunile din Studiul de Fezabilitate (elaborat în 2005) şi Proiectul Tehnic 

(aprobat în 2009), iar execuţia s-a finalizat la 30.11.2010. 

Valoarea investiţiei estimată în faza Studiului  de Fezabilitate, a fost de 

1.149.541,95 EUR,   iar bugetul proiectului a fost detaliat pe un mare nr. de capitole, 

subcapitole, linii şi sublinii bugetare pentru un număr  de 9 obiecte –fiecare defalcat pe 3 

articole de cheltuieli (Constructii, Utilaj, Montaj)  şi fiecare din acestea structurat pe 2 

categorii de cheltuieli (eligibile şi neeligibile) şi pe 3 surse de finanţare (PHARE, Buget 

de Stat ,Buget Local) Această  complexitate a bugetului Proiectului a fost adoptată de 

proiectant fără ca Autoritatea de Implementare –ADR 5 VEST- să intervină pentru un 

mod de  simplificare.  

         Părţile partenere în Proiect au fost: MDRAP (fost MDRT)-Autoritate Contractantă ; 

ADR 5 VEST –Autoritate  de Implemntare ;Consiliul Local Brad-Beneficiar. Echipa de 

implementare a Proiectului, propusă şi instruită de Autoritatea de Implementare, care a 

fost retribuită din bugetul Proiectului, a avut componenţa: Manager Proiect ; Asistent 

Manager;Expert Tehnic;Expert Economic;Expert Achiziţii Publice. 

         Schema de finanţare a constat din 79,66% din costurile eligibile –fonduri 

nerambursabile  

(constituite din 75 % fonduri PHARE -2005 şi 25% fonduri guvernamentale) şi 20,34% 

coofinanţare de la Buget Local.Bugetul Local a trebuit să suporte întreaga cotă TVA , care 

putea fi recuperată în 60 zile după încheierea perioadei de implementare. La final, 

Proiectul s-a realizat la parametrii tehnici proiectaţi, cu o economie de 29 % faţă de 

nivelul aprobat. 

        În derularea acestui Proiect,se consideră relevante următoarele aspecte : 

 Intervalul mare de timp intre elaborarea S.F. şi P.T. , perioadă în care preţurile 

unitare pentru utilajele şi instalaţiile din fluxul tehnologic au evoluat crescător, atăt 



datorită fluctuaţiei preţurilor pe piaţă, cât şi prin apariţia unor prototipuri mai 

performante. 

 Proiectul nu a însemnat o “investiţie nouă „ ,care să pornească pe baze bine definite 

prin Tema de Proiectare ci o „reabilitare” a unui obiectiv existent, ceea ce a necesitat 

adoptarea mai multor soluţii tehnice (de racordare la situaţia existentă) pe parcursul 

execuţiei lucrărilor, acesta fiind principalul motiv pentru care Contractul de Lucrări a 

trebuit adiţionat cu 6 Acte Adiţionale. 

 Bugetul Proiectului a avut o complexitate  excesivă, fiind extrem de dificilă 

încadrarea tuturor categoriilor de cheltuieli efective în previziunile din faza S.F. 

  Rapoartele Tehnice şi Financiare ,atât cele intermediare cât şi cele finale,au fost 

validate de ADR 5 VEST doar prin comparaţie cu bugetul iniţial aprobat ,chiar dacă 

echipa de implementare a solicitat reaşezarea bugetului pe noile elemente reieşite din 

P.T. 

  Echipa de Implementare a Proiectului nu a beneficiat de o îndrumare eficientă din 

partea Autorităţii de Implementare (ADR VEST).Instruirea iniţială a fost 

superficială,iar deplasările în teren pe parcursul executiei lucrărilor au fost pur formale , 

rezumându-se doar la documentarea privind stadiul lucrărilor. 

 Toate capitolele  bugetare sau încheiat cu economii faţă de varianta aprobată. S-au 

înregistrat depăşiri doar la câteva sublinii din cap.6-Lucrări inginereşti şi de 

construcţii,fără a se depăşi prevederea pe întregul cap.6.Cu toate că depăşirile 

reprezintă  cheltuieli eligibile (provenite din preţuri unitare mai mari,sau din necesitatea 

executării unor lucrări suplimentare impuse de situaţia din teren),ADR VEST nu a 

acceptat redistribuirea prevederilor între linii/sublinii din cap. 6, considerîndu-le 

neeligbile ,adică sumele deja cheltuite din fonduri comunitare să se restituie la 

Autoritatea Contractantă –MDRAP (137636,76 eur fonduri PHAREşi 186923,51 lei 

cofinanţare de la Bugetul de Stat ).Nu s-a validat nici recuperarea TVA . 

  Cele două şedinţe de conciliere, din 06.07.2011 şi 19.07.2011,de la MDRAP au 

fost pur formale. La acestea nu a participat nici un factor de decizie din MDRAP şi din 

ADR VEST ,ci doar consilieri fără putere de decizie , iar procesele verbale de 

conciliere au fost intocmite ulterior şi acestea dovedesc că MDRAP a însuşit în 

totalitate punctul de vedere  al ADR VEST.  

  Chemarea Consiliului Local Brad în instanţă la Curtea de Apel Bucureşti de către 

MDRAP pentru recuperarea sumelor calculate ,nerecunoscute ca şi cheltuieli 

eligibile,era evidentă. Instanţa a acceptat cererea noastră de a se efectua o expertiză 

tehnică şi una financiară ,desemnînd experţi judiciar din Lista Ministerului Justiţiei. 

Cele două expertize au dovedit realitatea cheltuielilor ,precum şi performanţele tehnice 

superioare ale investiţiei ,concluzionînd prin excluderea oricaror suspiciuni de 

gestionare incorectă a fondurilor publice ,sau cu referire la atingerea parametrilor 

proiectaţi. Spre surprinderea noastră ,instanţa nu a luat în considerare cele două 

expertize. 

 Chemarea în garanţie a ADR VEST, ceea ce ar fi însemnat degrevarea Consiliului 

Local Brad de aceste despăgubiri, a fost respinsă sub motivaţia că ADR nu avea 

obligaţii contractuale faţa de Consiliul Local Brad, deşi avea obligati majore în Proiect 

ca Autoritate de Implementare . 

 Recursul nostru la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a dovedit o speranţă 

zadarnică,deoarece instanţa supremă nu a dezbatut subiectul ,ci a însuşit sentinţa primei 



instanţe –Curtea de Apel Bucuresti- pe care a facut-o definitivă 

prinDecizia563/01.03.2016  

 Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre adresă. 

 

- Cererea nr. 23.940/23.08.2016 a domnului Matei Raul Florin, prin care se 

propune înregistrarea şi transmiterea live a şedinţelor de consiliu către cetăţeni. 

La această solicitare, domnului Matei Raul Florin i s-a răspuns prin adresa nr. 

26145/23.09.2016 în sensul că nu există nici un act normativ în vigoare care să prevadă în 

mod imperativ acest lucru, publicitatea şedinţelor consiliului local fiind asigurată prin 

afişare la sediul primăriei şi după caz, pe pagina de internet a instituţiei a copiei 

procesului-verbal al fiecărei şedinţe în parte.  

Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre adresă. 

 

Suplimentar 1.  Nota nr. 26262/26.09.2016 cu privire la necesitatea desfiinţării 

părţii neînchise adiacente clădirii modernizate a halei Pieţei Agroalimentare, în care se 

solicită aprobarea unui aviz de principiu din partea Consiliului Local al Municipiului 

Brad în acest sens, motivat de faptul că partea neamenajată are o arhitectură neadecvată 

cu arhitectura halei noi, ea urmând să fie desfiinţată în baza unei documentaţii iar apoi să 

se modernizeze într-o etapă ulterioară. 

Domnii şi doamnele consilieri locali au dat aviz de principiu cu unanimitate de 

voturi. 

 

 Punctul 10.   Diverse. 
Domnul Benea Marius Adrian,  delegat sătesc în satul Mesteacăn mulţumeşte 

executivului pentru decolmatarea văii şi pentru celelalte lucrări executate în satul 

Mesteacăn. 

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 29 

septembrie 2016.  

 

Brad, 29.09.2016 

 

 

SECRETAR, 

  MIHAELA DAVID  

 

 
 


