
        R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

 

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

încheiat azi, 29 noiembrie  2018,  cu ocazia şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data 

de 27 septembrie 2018 s-a făcut în data de 21 septembrie 2018 prin Dispoziţia nr. 

671/22.11.2018 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

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

Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 22 noiembrie 2018, conform 

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

La şedinţă  au fost prezenţi 17 consilieri locali, din 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 doamna Secretar,  Carmen-

Irina Bora. 

 În calitate de invitat a participat domnul ing. Adrian Grosu – director al S.C. 

TERMICA BRAD S.A.. 

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

prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doamna Secretar, Carmen - Irina 

Bora, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia,  invitându-i  pe 

toţi cei prezenţi să se ridice  pentru a audia  Imnul Naţional al României. 

Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, supune spre aprobare procesul verbal al 

şedinţei ordinare a  Consiliul Local al Municipiului Brad din 25 octombrie  2018  care a fost 

aprobat cu 17 voturi "pentru” și procesul verbal al ședinței de îndată din data de 20 

noiembrie 2018 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”. 

Totodată, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, reaminteşte consilierilor locali 

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

cu modificările şi completările ulterioare şi anume:  

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

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



are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepția  

situațiilor prevăzute de art. 57 alin. 4^1 și art. 101 alin. 3^1.  

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

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

Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”. 
 

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

preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, îl roagă pe domnul Primar, Florin 

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu,  solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata 

prezentării materialelor și  dă citire proiectului ordinii de zi: 

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

luna decembrie 2018– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

                 2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea achiziţionării prin negociere directă a 

suprafeţei de 425 mp. teren, situat în municipiul  Brad, strada Tudorăneşti, județul 

Hunedoara  pentru a asigura accesul spre viitoarea  Staţie de Reglare şi Măsură a gazelor 

naturale - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

         3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului 

Local nr. 127/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Serviciului Public  de Desfacere –Han Piață și Obor – iniţiat de Primarul  Municipiului 

Brad. 

         4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

100/2018  privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de  150,00 

mp.,situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara  în scopul  amenajării unui 

service auto  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea   încheierii unui contract de custodie și 

expunere cu C.I.I. Iorgulescu Gabriel – lichidator judiciar al Societății Feroviare de Turism  

„S.F.T.-C.F.R” S.A. București  „in faliment, in bancruptcy, en fallite”– iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

                  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de 

organizare a licitației publice pentru închirierea imobilelor – construcții și/sau terenuri aflate 

în domeniul public și/sau  privat al Municipiului Brad, județul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

                  7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea schimbului de  locuinţe  construite de 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

         8. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei  de serviciu situată  în  

municipiul Brad,  str. Libertății, bloc CX34, parter, ap.1B,  judeţul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad.     

                  9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței  nr. 34, etaj II, sc.2,  din 

Blocul de Locuințe Sociale, situat în  municipiul Brad,  strada Șteampurile Vechi,  judeţul 

Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  



              10. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 1, parter,  din Blocul 105 

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

de Primarul Municipiului Brad.  

         11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 52 din Blocul 105 G, situat 

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

de Primarul Municipiului Brad.  

              12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 96  din Blocul 105 G, 

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

Primarul Municipiului Brad.  

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

interes local estimat a se efectua cu  personalul beneficiar de venit minim garantat conform 

Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019 pe raza 

Municipiului Brad Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

     14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să 

primească  în anul 2019 o locuinţă socială – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

              15. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SISTEMUL INTEGRAT DE 

GESTIONARE A DEŞEURILOR  JUDEŢUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

    16.  Analizarea și discutarea unor adrese: 

  - Adresa nr. 2.135/29.10.2018 a domnului dr. Cristea Paul Gabriel. 

             -  Adresa nr. R145/20.11.2018 a SAMAX România S.R.L. 

    17. Informarea nr. 29475/22.11.2018 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

             18.  Diverse. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager , supune la vot ordinea de zi prezentată 

care se aprobă cu 17 voturi "pentru”. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt modificări sau 

suplimentări la ordinea de zi prezentată. 
   

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

următoarele puncte:    

 Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru 

producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA 

BRAD S.A. – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Suplimentar  2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare al 

energiei termice  livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul  

încălzirii,  pentru sezonul rece  2018 – 2019 – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  „Dezvoltarea 

infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în municipiul Brad, județul 

Hunedoara”, cod SMIS 121901 și a cheltuielilor aferente acestuia – inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 



 Suplimentar 4. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

87/2018  privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico – 

Economici pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ 

antepreșcolar și preșcolar în Municipiul Brad, Jud. Hunedoara” în vederea solicitării prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte  nr. POR/2016/10./10.1A, 

Axa Prioritară 10.1, Operațiunea A - Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar 

– inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Suplimentar. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad 

pe anul  2018 – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Suplimentar. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții aferentă 

bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brad pe anul 2018 – inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 Suplimentar. 7. Adresa nr. 54/20.11.2018 a Asociației Psihoterapeutică ”Copii 

Speciali” Deva. 

          Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, doamna 

preşedinte de şedinţă, Claudia mager, supune aprobării suplimentările la Ordinea de zi 

propuse, care se aprobă cu 17 voturi "pentru”. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune aprobării Ordinea de zi în 

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

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune aprobării solicitarea domnului 

consilier local Bogdan – Sorin Ștefea de a părăsi lucrările ședinței de consiliu înainte de 

terminarea acesteia – solicitare aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu mulțumește domnilor consilieri locali care au 

participat la momentul festiv ocazionat de dezvelirea bustului lui Avram Iancu care a avut 

loc  în data de 26.11.2018,  în sala Transilvania a Guvernului României.Totodată își exprimă 

mulțumirea și pentru modul excepțional în care s-a desfășurat întregul eveniment. 

Amintește că la acest eveniment au participat primari din Țara Zarandului, salariați ai 

Primăriei Municipiului Brad, cetățeni ai Municipiului Brad și chiar locuitori ai municipiului  

Deva. 

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

aprobată. 
 

 Punctul nr. 1.  Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se vor 

desfăşura în luna decembrie 2018. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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 viaţa unui municipiu anumite date 

din calendar au o deosebită încărcătură simbolică. Majoritatea municipiilor din România 

organizează ample manifestări dedicate Crăciunului şi Revelionului. 



 În cursul lunii decembrie 2018 şi în Municipiul Brad,  la fel ca şi în ceilalţi ani, se vor 

desfăşura manifestări cultural – artistice şi religioase organizate cu ocazia sărbătoririi 

Crăciunului şi a Revelionului. 

Prin proiectul de hotărâre iniţiat a propus aprobarea Programului acestor acţiuni, 

alocarea sumei de 60.000 lei din bugetul Municipiului Brad pe anul 2018 la care se va 

adăuga suma obținută din sponsorizări, precum şi desemnarea unor consilieri locali care se 

vor ocupa, împreună cu comisia numită prin Dispoziţia nr. 659/19.11.2018 a Primarului 

Municipiului Brad, de buna desfăşurare a acţiunilor.   

 Acţiunile sunt prevăzute în Programul principalelor manifestări cultural - educative, 

artistice şi sportive din Municipiul Brad pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 12/2018.    

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

sumele provenite din sponsorizări.  

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propun plenului 

Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

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

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

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, Ancuța Florentina Miheț 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager solicită domnilor consilieri să facă 

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

comisia numită prin Dispoziţia nr. 659/19.11.2018 a Primarului Municipiului Brad, de buna 

desfăşurare a acţiunilor.    

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

locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45 

alin . 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare. 

  Domnul consilier local Viorel Curtean propune să facă parte din această comisie 

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

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

Mihe, Adrian Petruș și Mihai Mureș. 



 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna preşedinte de şedinţă, Claudia 

Mager, a invitat consilierii locali la vot. 

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

al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, a prezentat procesul verbal întocmit 

cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu 17 voturi 

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

din comisia care se vor ocupa, împreună cu comisia numită prin Dispoziţia nr. 

659/19.11.2018 a Primarului Municipiului Brad, de buna desfăşurare a acţiunilor. 

         Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu  17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

155/2018 privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 

2018. 

 

  Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin negociere 

directă a suprafeţei de 425 mp. teren, situat în municipiul  Brad, strada Tudorăneşti, 

județul Hunedoara  pentru a asigura accesul spre viitoarea  Staţie de Reglare şi Măsură 

a gazelor naturale. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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. 

130/2015 s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor Naturale în 

Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, achiziţionarea şi punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit, 

a terenului necesar pentru amplasarea Staţiei de Reglare – Măsură pe durata concesiunii 

serviciului, în favoarea investitorului S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş, care deţine 

monopolul asupra  sistemului naţional al reţelelor de transport gaze naturale. 

 Pentru a asigura accesul spre viitoarea Stație de Reglare şi Măsură a gazelor naturale, 

este necesar a se achiziţiona o fâșie de teren care să poată fi amenajată ca și cale de acces 

din strada Tudorănești. 



Terenul necesar pentru realizarea obiectivului, în suprafața totală de 425 mp. este 

înscris în C.F. nr.  67159,  nr. top: A67159, proprietatea domnului Rus Constantin – Petru 

care a acceptat să parceleze terenul deținut în proprietate și să vândă Municipiului Brad. 

 Până la data finalizării documentelor de parcelare s-a încheiat în acest sens un Acord 

de principiu cu proprietarul. 

Pentru stabilirea valorii de piaţă a terenului propus pentru achiziţionare s-a întocmit 

Raportul de Evaluare privind opinarea valorii de piață pentru imobilul: teren extravilan, 

liber de construcții, aflat în municipiul Brad, strada Tudorănești, județul  Hunedoara, cu 

suprafața totală de 425 mp., înscris în C.F. nr.  67159,  nr. top: A67159, proprietatea 

domnului Rus Constantin – Petru, fiind stabilit preţul  maxim de achiziţie de 6.307 lei, 

respectiv 1352 euro, adică 14,84 lei/mp., respectiv  3,18 euro/mp. echivalent în lei la cursul 

BNR la data negocierii Contractului de vânzare-cumpărare. 

Precizează că în Lista – sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018 au fost 

prevăzute sume pentru cheltuieli cu achiziția de teren pentru crearea accesului spre 

amplasamentul Stației de Reglare și Măsură a gazelor naturale. 

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea  acestuia  în forma prezentată. 

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

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

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, Ancuța Florentina Miheț 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager solicită domnilor consilieri să facă 

propuneri  pentru  desemnarea celor doi consilieri locali care să facă parte din comisia de 

negociere a prețului..    

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

locali necesitatea exercitării votului  în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45 

alin . 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare. 

  Domnul consilier local Mureș Mihai propune  ca din această comisie să facă parte 

domnul consilier local Vasile  Poenaru iar domnul consilier local Adrian Petruș îl propune 

pe domnul consilier local Iosif Manea. 



 Nemaifiind alte propuneri, doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, anunţă 

luarea unei pauze pentru întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna preşedinte de şedinţă, Claudia 

Mager, a invitat consilierii locali la vot. 

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

al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, a prezentat procesul verbal întocmit 

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

„pentru” și 1 vot „împotrivă” a fost votată întreaga componență a comisiei de negociere.                                                

   Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

156/2018 privind aprobarea achiziţionării prin negociere directă a suprafeţei de 425 

mp. teren, situat în municipiul  Brad, strada Tudorăneşti, județul Hunedoara  pentru 

a asigura accesul spre viitoarea  Staţie de Reglare şi Măsură a gazelor naturale. 

 

 

 Punctul nr. 3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  Hotărârii 

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

funcționare al Serviciului Public  de Desfacere –Han Piață și Obor. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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. 

127/2016 s-a aprobat Regulamentul de organizare si funcţionare al Serviciului Public de 

Desfacere - Han Piaţă si Obor Brad care 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. 

Prin art. 5 al aceluiași act administrativ s-a aprobat modelul Contractului de închiriere 

a meselor/spaţiilor din Piaţa Agro - Alimentară Brad. 

În urma solicitărilor formulate de către agenții economici și de către producătorii 

agricoli care au închiriate mese sau spații pentru comerț în Piața Agroalimentară pe o durată 

de 12 luni pentru a li se aproba suspendarea plății chiriei lunare, prevăzută în Contractul de 



închiriere pentru o perioadă de timp în caz de: calamități naturale, probleme de sănătate, 

probleme personale ale chiriașului am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am 

propus   completarea art. 8 din   Anexa   nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local   nr. 127/2016 

după cum urmează:  

„ Art. 8. 

b) Suspendarea plății chiriei lunare, prevăzută în Contractul de închiriere pe motiv 

de: calamitate naturală, probleme de sănătate, probleme personale se poate face doar la 

cererea expresă a chiriașului, pentru 15 sau 30 zile consecutiv, o singură dată, pe durata a 

12 luni, și numai în cazul contractelor de închiriere încheiate pe cel puțin 12 luni, cerere 

care va fi aprobată de Proprietar. Pe perioada suspendării plății chiriei, chiriașul este 

obligat să plătească, anticipat, taxa lunară de rezervare de…lei/masă/lună, conform 

H.C.L…./2019 pentru suspendare de 15 zile sau de …lei/masă/lună pentru suspendare de 

30 zile.” 

 În contextul celor de mai sus propune 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

         Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu  17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

157/2018 pentru modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 127/2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public  

de Desfacere –Han Piață și Obor. 

 

Punctul nr. 4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 100/2018  privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de  

150,00 mp.,situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara  în scopul  

amenajării unui service auto.   

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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. 

100/2018  s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de  

150,00 mp., situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara  în scopul  

amenajării unui service auto. 

Pentru aplicarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a acestui teren aflat 

în domeniul public al Municipiului Brad, s-a comandat întocmirea unui  Raport de evaluare 

de către un expert autorizat pentru a se stabili  preţul  minim (redevenţă) de pornire a 

licitaţiei publice.  

Prin acest Raport de evaluare aprobat prin Hotărârea de Consiliu nr. 100/2018,  

redevența minimă de pornire a licitaţiei de 2,13 lei/mp. lună, respectiv de 321 

lei/proprietate/lună a fost greșit opinată, evaluatorul însușindu-și acest lucru, fapt pentru 

care a refăcut întregul Raport de evaluare.    

În noul Raport de evaluare nr. 61/18.10.2018, întocmit de către expert evaluator 

autorizat UNEAR,  Varga Dorel,  s-a opinat o altă valoare a redevenței minime  pentru 

concesionarea acelei  suprafețe de  teren și anume valoarea  de 322,02 lei/an. 

Astfel a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea  art. 5 din 

Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2018, respectiv aprobarea noului Raport de evaluare.  

 Precizează că celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr.100/2018 rămân 

neschimbate.  

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local al Municipiului 

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, 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                           

Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

respectiv  11 consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 17  voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.  158 

/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.100/2018 privind 

concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de  150,00 mp., situat în 



municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara în scopul  amenajării unui 

service auto.  

 

 Părăsește lucrările ședinței domnul consilier local Bogdan – Sorin Ștefea. 

 

 Punctul nr. 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de 

custodie și expunere cu C.I.I. Iorgulescu Gabriel – lichidator judiciar al Societății 

Feroviare de Turism  „S.F.T.-C.F.R” S.A. București  „in faliment, in bancruptcy, en 

fallite”. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru a evidenția că în zona Brad a 

existat calea ferată Brad – Deva se intenționează amenajarea unei zone verzi publice, cu 

caracter tematic, în care să fie amplasate elemente simbol care să amintească acest lucru, 

respectiv o locomotivă cu abur și o placa de piatră pe care să fie relatată, pe scurt istoria 

acestei căi ferate.  

 În acest sens, Consiliul Local al Municipiului Brad, în ședința ordinară a din luna 

octombrie 2018, a avizat favorabil începerea demersurilor către Societatea Feroviară de 

Turism „S.F.T.-C.F.R” S.A., în faliment, in bancruptcy, en fallite” în vederea solicitării și 

obținerii în custodie a unei locomotive cu abur pentru a fi expusă pe un tronson de cale 

ferată din municipiul Brad. 

 Prin adresa nr. 1/19.10.2018,  Societatea  Feroviară de Turism „S.F.T.- C.F.R” S.A., în 

faliment, in bancruptcy, en fallite”, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

27393/31.10.2018, reprezentată prin Lichidator judiciar Cabinet individual de insolvență 

Iorgulescu Gabriel, s-a comunicat acordul pentru încheierea unui contract de custodie și 

expunere  având ca obiect expunerea unei locomotive cu abur de cale normală în zona Gării 

CF Brad (străzile Ion Creangă și Avram Iancu). 

În contextul celor de mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia   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 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.   

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că în anul 2019 se împlinesc 80 de ani de 

la începerea lucrărilor la calea ferată Brad –Deva, o lucrare foarte foarte complicată care nu 

a fost lipsită chiar de sacrificii umane, precizând că este absolut firesc marcarea acestui 

moment. În continuare precizează că tot ceea ce înseamnă cheltuieli cu aranjarea 

locomotivei din punct de vedere estetic se va suporta de către S.C. Cale Ferată Îngustă, 



rămânând în sarcina administrației publice cheltuielile cu transportul și și eventuala chirie 

pentru teren.                          

 Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16  voturi "pentru”, 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)  

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 159/2018 privind  aprobarea  încheierii unui 

contract de custodie și expunere cu C.I.I. Iorgulescu Gabriel – lichidator judiciar al 

Societății Feroviare de Turism  „S.F.T.-C.F.R” S.A. București  „in faliment, in 

bancruptcy, en fallite”. 

 

 

 Punctul nr. 6.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de organizare a licitației publice pentru închirierea imobilelor – construcții 

și/sau terenuri aflate în domeniul public și/sau  privat al Municipiului Brad, județul 

Hunedoara. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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 legislaţiei în vigoare închirierea 

bunurilor apartinând domeniului public si privat al unitāţii administrativ - teritoriale se face 

prin licitaţie publicā. Reglementări privind regimul juridic şi modalitatea de închiriere a 

bunurilor proprietate publică sau privată sunt cuprinse în Noul Cod Civil,  în Legea nr. 

213/1998 privind proprietatea publicā şi regimul juridic al acesteia, precum şi în Legea 

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

ulterioare.  

În materia închirierii bunurilor proprietate publică Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publicā şi regimul juridic al acesteia conţine următoarele prevederi: 

           -  la art. 14 alin. (1) ,,Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a 

Consiliului Judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a Consiliului 

Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea 

bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.’’;  

                              alin. (2) ,,Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu 

orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de 

proprietate sau de administrare.”  



           - la art. 15 „Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se 

face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.”  

De asemenea, potrivit Noului Cod Civil: „În condiţiile legii, bunurile proprietate 

publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate.” 

(art. 861 alin. (3) din Noul Cod Civil).  

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

completările ulterioare, dispune la art. 123 următoarele:  

                         alin. (1) “Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile 

ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date 

în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie 

închiriate.” 

                         alin. (2) ,,Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie 

publică, organizată în condiţiile legii.”  

Remarcăm că, deşi toate textele de lege sus menţionate fac trimitere la obligativitatea 

urmăriri procedurii licitaţiei publice la închirierea bunurilor proprietate publică și/sau 

privată ale unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia unor cerinţe limitativ prevăzute prin 

aceste acte normative, nu există nici un fel de prevedere legala care să reglementeze 

procedurile necesar a fi urmate de către autorităţile administraţiei publice în ceea ce priveşte 

organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice privind închirierea bunurilor proprietate publică 

și/sau privată ale unităţii administrativ-teritoriale (proceduri care, spre exemplu, există în 

materia concesiunii sau achiziţiilor publice). 

Având în vedere cele menţionate mai sus consider necesar ca la nivel local sā fie 

reglementatā procedura de închirere a bunurilor aparţinând domeniului public și/sau privat 

al Municipiului Brad, astfel că am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus 

aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare a licitației publice pentru 

închirierea imobilelor – construcții și/sau terenuri aflate în domeniul public și/sau privat al 

Municipiului Brad, județul Hunedoara. 

Consider că acest Regulament aduce o îmbunătățire majoră a modului de lucru, atât 

din punct de vedere al desfășurării procedurii propriu – zise de licitație, cât și al obligațiilor 

instituțiilor publice care dețin dreptul de administrare asupra bunurilor imobile din 

domeniul public și privat al Municipiului Brad în ceea ce privește închirierea acestor 

imobile și asigurarea unei exploatări corespunzătoare a construcțiilor administrate, propuse 

spre închiriere. 

Închirierea construcțiilor și terenurilor se va face, în mod obligatoriu, prin licitație 

publică organizată de către titularul dreptului de proprietate, pe baza unei documentații de 

atribuire a contractului de închiriere întocmită de către titularul dreptului de proprietate, 

respectiv organizatorul licitației publice, Municipiul Brad, și aprobată de către Consiliul 

Local al Municipiului Brad, ținând cont de propunerile făcute de către Biroul pentru 

Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad.  

În contextul celor de mai sus propune 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 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16  voturi "pentru”, 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)   

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.160/2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedura de organizare a licitației publice pentru închirierea imobilelor – 

construcții și/sau terenuri aflate în domeniul public și/sau  privat al Municipiului 

Brad, județul Hunedoara 

 

 Punctul nr. 7.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea schimbului de  locuinţe  

construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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.8 alin.6 din Legea nr. 

152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, „La prelungirea 

contractelor de închiriere, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, reevaluează starea civilă a chiriaşilor şi numărul de persoane 

aflate în întreţinerea lor şi, la solicitarea acestora, pot să realizeze un schimb de locuinţe cu 

asigurarea exigenţelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. Schimbul de locuinţe se realizează doar în cazul 

imobilelor aflate în exploatare, fiind exceptate locuinţele noi. Unităţile locative supuse 

schimbului trebuie să facă parte din aceeaşi categorie de locuinţe construite de A.N.L., iar 

schimbul reprezintă o convenţie/un acord între doi chiriaşi. Autoritățile administrației 

publice locale/ale sectoarelor Municipiului București și/sau centrale pot dispune, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 11/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, schimbarea unei locuințe atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de 

aceeași categorie”.  



 Locuința nr. 13, compusă din două camere, din blocul ANL 2010 din municipiul 

Brad, strada Dacilor, scara B, etaj II a devenit vacantă în data de 1 august 2017 în urma  

predării acesteia de către fostul chiriaș, doamna Bîlc Lenuța Maria. 

 Doamna Olaru Florentina Cristina (căsătorită Cîrcel) este titularul Contractului de 

închiriere nr. 18907/03.12.2010, având ca obiect locuința nr. 5 din blocul ANL 2010 din 

municipiul Brad, strada Dacilor, scara A, parter, compusă dintr-o singură cameră. 

 Actualmente, familia doamnei Olaru Florentina Cristina (căsătorită Cîrcel) este 

compusă din 4 membri (soț, soție și 2 copii). 

  În urma analizării cererii doamnei Olaru Florentina Cristina (căsătorită Cîrcel) şi a 

actelor pe care pe care aceasta este întemeiată, Comisia socială de analiză şi repartizare a 

locuinţelor  pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - 

verbal nr. 28835/14.11.2018  prin care s-a propus schimbarea  locuinţei nr. 5 din blocul 

ANL 2010, scara A, parter,  de pe strada Dacilor din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, 

deţinută cu chirie de către damna Olaru Florentina Cristina (căsătorită Cîrcel), cu  locuinţa 

vacantă nr. 13, din blocul ANL 2010, scara B, etaj II,  de pe  strada Dacilor din municipiul 

Brad, judeţul Hunedoara. 

 În scopul asigurării exigențelor minimale prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea nr. 

114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de cererea de 

schimb de locuințe a doamnei Olaru Florentina Cristina (căsătorită Cîrcel), înregistrată la 

Primăria Municipiului Brad sub nr. 28290/30.10.2017 precum și de Procesul - verbal nr. 

28835/14.11.2018 al Comisiei sociale de analiză şi repartizare a locuinţelor  pentru tineri, 

destinate închirierii, construite prin ANL a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

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

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

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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                         

   Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

respectiv  11 consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16  voturi "pentru”, 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)   



se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 161/2018  privind  aprobarea schimbului de  

locuinţe  construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

 

 Punctul nr. 8.  Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei de serviciu situată  

în  municipiul Brad,  str. Libertății, bloc CX34, parter, ap.1B,  judeţul Hunedoara. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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. 1  alin. 2 din 

Regulamentul privind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului 

Brad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2014 ”locuințele de serviciu din 

fondul locativ al Municipiului Brad se închiriază personalului angajat în cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad și al serviciilor publice de sub autoritatea 

Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și celorlalți membri ai familiilor acestora și 

chiar persoanelor aflate în întreținerea solicitanților…..”.  

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2014 s-a aprobat repartizarea locuinței de 

serviciu situată în municipiul Brad, strada Libertății, bloc CX34, parter, apartament 1B, 

județul Hunedoara domnului dr. Muntean Ionuț - Traian, medic anestezist în cadrul 

Spitalului Municipal Brad. 

 Precizează că această locuință, proprietatea publică a Municipiului Brad, are o 

suprafață utilă de 51,14 mp., fiind compusă din 2 camere, hol, bucătărie și baie. 

 Prin adresa  înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 29351/28.10.2016, 

domnul dr. Muntean Ionuț - Traian a făcut cunoscut faptul că dorește să predea locuința de 

serviciu începând cu data de 1 noiembrie 2016, dată la care aceasta a și devenit vacantă. 

 Fiind depusă o singură cerere pentru acordare locuință de serviciu, Comisia socială de 

analiză a solicitărilor de locuințe destinate închirierii a analizat situația de fapt și de drept a 

solicitantului și, prin Procesul verbal nr. 28836/14.11.2018,  a propus repartizarea acesteia.  

 Solicitantul, respectiv domnul Bîlc Todor, este angajat al Primăriei Municipiului Brad 

în cadrul Compartimentului Administrarea  Parcărilor – Biroul Administrarea Domeniului 

Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. Va locui aici 

împreună cu concubina și fetița lor în vârstă de 4 ani. 

 Contractul de locațiune se va întocmi în baza contractului – cadru de locațiune 

prevăzut în Anexa nr. 2  la Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2014 și va avea o valabilitate 

de maxim 5 ani. Această perioadă poate fi prelungită, la solicitarea scrisă a chiriașului 

prezentată înainte de expirarea termenului contractului, cu respectarea anumitor condiții 

prevăzute în art. 14 alin. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2014. 

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad, dezbaterea  prezentului proiect 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, 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

respectiv  9 consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu  16 voturi "pentru” 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)   

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.162/2018 privind repartizarea locuinţei de 

serviciu situată  în  municipiul Brad,  str. Libertății, bloc CX34, parter, ap.1B,  judeţul 

Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 9.  Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței  nr. 34, etaj II, 

sc.2,  din Blocul de Locuințe Sociale, situat în  municipiul Brad,  strada Șteampurile 

Vechi,  judeţul Hunedoara  . 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Locuința socială este acea locuință care 

se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu 

le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile 

pieței. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2014 a fost aprobat Regulamentul privind 

realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din 

municipiul Brad, precum și criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea 

cererilor de locuințe și de repartizare a locuințelor din fondul locativ aflat în proprietatea 

Municipiului Brad. 

Conform prevederilor art. 22 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinței nr 114/1996, cu modificările și completările ulterioare ” În 

limita numărului şi structurii locuinţelor sociale disponibile consiliile locale vor emite 

repartiţii în ordinea stabilită în lista de priorități rămasă definitivă. Repartizarea 

locuinţelor de necesitate se va efectua în baza criteriilor şi în condiţiile stabilite de 

consiliile locale conform legii.” 



Conform prevederilor art. 21 alin. 2 din același act normativ, ”Comisiile constituite 

conform alin. (1) vor analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru 

locuinţele sociale şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzând 

solicitanţii îndreptăţiţii sa primească în anul următor o locuinţa socială, în ordinea de 

prioritate stabilită. După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor.” 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2017 a fost aprobată lista cu solicitanții  

îndreptățiți să primească în anul 2018 o locuință socială.  

Locuinţa socială nr. 34, din Blocul de Locuințe Sociale, scara 2, etaj II  situat în  

municipiul Brad,  strada Șteampurile Vechi,  judeţul Hunedoara fost deținută în chirie de 

către doamna Voina Daniela Ana în baza Contractului de locațiune nr. 16464/22.05.2015. 

 Prin Sentința Civilă a Judecătoriei Brad nr. 106/2018, rămasă definitivă prin 

neapelare, s-a dispus rezilierea acestui contractului precum și evacuarea titularului de 

contract  - doamna  Voina Daniela –Ana și a membrilor familiei acesteia. 

 Locuința devenind vacantă, Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe 

destinate închirierii, prin procesul verbal nr. 28836/14.11.2018, a propus repartizarea 

acesteia următorului solicitant de pe listă îndreptățit să primească o astfel de locuință, 

respectiv doamnei Bratima Raluca – Adina. Aceasta este însărcinată,  necăsătorită și  are trei 

copii minori. Este beneficiară de venit minim garantat și alocație de susținere a familiei. 

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

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

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

doamna consilier local, Ancuța –Florentina Miheț 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

respectiv  9 consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu  16 voturi "pentru” , 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)   



se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2018 privind repartizarea locuinței  nr. 34, 

etaj II, sc.2,  din Blocul de Locuințe Sociale, situat în  municipiul Brad,  strada 

Șteampurile Vechi,  judeţul Hunedoara.   

 

 Punctul nr. 10.  Proiect de hotărâre  privind repartizarea locuinţei nr. 1, parter,  din 

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

Hunedoara. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că locuința nr. 1, parter, din Blocul 105 G, 

situat în Municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara  a fost deținută 

cu chirie de către doamna Secuiu Gigela, în perioada 2005 – 2018, în baza Contractului de 

închiriere nr. 5317/2005. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 25873/16.10.2018, 

doamna Secuiu Gigela a solicitat încetarea contractului de închiriere și a făcut cunoscut 

faptul că dorește să predea locuința deținută cu chirie, făcând totodată dovada că nu are 

datorii la plata utilităților și nici la chirie. 

 Menționează că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o 

suprafață totală de 11,00 mp. 

Întrucât prin procesul verbal de predare – preluare nr. 27315/30.10.2018,  locuința nr. 

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

judeţul Hunedoara a fost preluată, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

repartizarea acesteia. 

 Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri 

depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea 

Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad  să facă propuneri în 

acest sens. 

 În contextul celor de mai sus propune 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, Ancuța Florentina Miheț 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.   



Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager,  dă cuvântul doamnei  consilier local, 

Ancuța Florentina Miheț - președintele  Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 5 dosare ale 

persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a 

îndreptat atenţia. 

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

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

fost analizate 5 dosare şi anume: Benea Mircea, Găman Florin – Paul, Achim Nicoleta, 

Borbely Violeta Elena, Fulop Ida. 

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

locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45 

alin . 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare. 

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

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

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

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

trecutetoate cele  cinci persoane și anume:  

 BENEA MIRCEA,  are domiciliul stabil în municipiul  Brad, sat Mesteacăn, nr. 140, 

unde a locuit împreună cu fosta soție. Este divorțat și în urma divorțului a rămas fără 

locuință și stă pe perioade scurte pe la cunoștințe. 

 Este pensionar cu o pensie lunară de 2061 lei. 

  

 GĂMAN FLORIN PAUL, are domiciliul stabil în municipiul  Brad, str. 9 Mai, bl.4, 

ap.8, locuință cu dou camere , deținută cu chirie de către tatăl său, Găman Nicolae. 

 Împreună cu partenera sa Botici Alexandra Maria , are un fu, Găman Rareș Ștefan. 

 Datorită neînțelegerilor apărute cu tatăl său, acesta le cere insistent să se mute, cât 

mai repede din locuință. 

 Lucrează cu contract de muncă în Anglia iar, concubina și fiul său locuiesc cu părinții 

săi. 

 ACHIM NICOLETA,  are domiciliul stabil în municipiul Brad, str. Adrian 

Păunescu, bl. 105 G, cam. 85, une titular de contract este partenerul său Popovici Ioan. 

 Împreună cu aprtenerul său are o fetiță, Popovici Andreea Ioana, în vârstă de  7 ani. 

 Este angajată la KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L, cu un salariu net lunar de 1255 

lei. 

 Dorește o locuință pentru că nu este căsătorită cu tatăl fetiței sale care este titularul 

contractului de închiriere iar relația lor nu este stabilă. 

 

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

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



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

o pensie lunară de 640 lei. 

 

 FULOP IDA, este chiriașă în blocul 105G, de pe str. Adrian Păunescu și solicită 

repartizarea unei a doua camere deoarece suferă de mai multe boli printre care și astm 

bronșic sever și este dependentă de un generator de exigen. 

 Solicită aces lucru motivat de faptul că suprafața de 11 mp. a camerei este 

insuficientă pentru locuit și pentru funcționarea în siguranță a aparatului deoarece în aceeași 

cameră se află și aragazul cu butelie iar medicul i-a recomandat ca acest aparat să fie 

amplasat într-o încăpere fără fum, praf, la distanță de draperii, surse de foc, pereți, ș.a.. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia 

Mager, a invitat consilierii locali la vot. 

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

al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, a prezentat procesul verbal întocmit 

cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul Benea 

Mircea obținut un număr de 15 voturi „pentru”și  1 vot „împotrivă”, domnul Găman 

Florin Paul  obținut un  vot „pentru”și  15 voturi „împotrivă”, iar  doamnele Achim 

Nicoleta,  Borbely Violeta – Elena și Fulop Ida nu au obținut nici un vot astfel că locuința 

nr. 1 din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul 

Hunedoara va fi repartizată domnului Benea Mircea”.                                                                                    

 Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

respectiv  11 consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu  16 voturi "pentru”,  1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)   

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.164 /2018 privind repartizarea locuinţei nr. 1, 

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

judeţul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 11.  Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 52  din Blocul 

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

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

motive în calitatea sa de iniţiator.  



 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că locuința nr. 52, etaj II, din Blocul 105 

G, situat în  Municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara  a fost 

deținută cu chirie de către domnul Stratulat Ion, în perioada 2005 – 2018, în baza 

Contractului de închiriere nr. 5557/2005. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 26904/25.10.2018, 

domnul Stratulat Ion a solicitat încetarea contractului de închiriere și a făcut cunoscut faptul 

că dorește să predea locuința deținută cu chirie, făcând totodată dovada că nu are datorii la 

plata utilităților și nici la chirie. 

 Menționează că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o 

suprafață totală de 11,00 mp. 

Întrucât prin procesul verbal de predare – preluare nr. 27107/29.10.2018,  locuința nr. 

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

judeţul Hunedoara a fost preluată, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

repartizarea acesteia. 

 Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri 

depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea 

Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad  să facă propuneri în 

acest sens. 

 În contextul celor de mai sus propune 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, Ancuța Florentina Miheț 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager,  dă cuvântul doamnei  consilier local, 

Ancuța Florentina Miheț - președintele  Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 4 dosare ale 

persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a 

îndreptat atenţia. 

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

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

fost analizate 4 dosare şi anume: Găman Florin – Paul, Achim Nicoleta, Borbely Violeta 

Elena, Fulop Ida. 



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

locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45 

alin . 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare. 

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

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

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

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

trecutetoate cele  patru persoane și anume:  

 

 GĂMAN FLORIN PAUL, are domiciliul stabil în municipiul Brad, str. 9 Mai, bl.4, 

ap.8, locuință cu dou camere , deținută cu chirie de către tatăl său, Găman Nicolae. 

 Împreună cu partenera sa Botici Alexandra Maria , are un fu, Găman Rareș Ștefan. 

 Datorită neînțelegerilor apărute cu tatăl său, acesta le cere insistent să se mute, cât 

mai repede din locuință. 

 Lucrează cu contract de muncă în Anglia iar, concubina și fiul său locuiesc cu părinții 

săi. 

 ACHIM NICOLETA are domiciliul stabil în municipiul Brad, str. Adrian Păunescu, 

bl. 105 G, cam. 85, une titular de contract este partenerul său Popovici Ioan. 

 Împreună cu aprtenerul său are o fetiță, Popovici Andreea Ioana, în vârstă de  7 ani. 

 Este angajată la KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L, cu un salariu net lunar de 1255 

lei. 

 Dorește o locuință pentru că nu este căsătorită cu tatăl fetiței sale care este titularul 

contractului de închiriere iar relația lor nu este stabilă. 

 

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

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

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

o pensie lunară de 640 lei. 

 

 FULOP IDA, este chiriașă în blocul 105G, de pe str. Adrian Păunescu și solicită 

repartizarea unei a doua camere deoarece suferă de mai multe boli printre care și astm 

bronșic sever și este dependentă de un generator de exigen. 

 Solicită aces lucru motivat de faptul că suprafața de 11 mp. a camerei este 

insuficientă pentru locuit și pentru funcționarea în siguranță a aparatului deoarece în aceeași 

cameră se află și aragazul cu butelie iar medicul i-a recomandat ca acest aparat să fie 

amplasat într-o încăpere fără fum, praf, la distanță de draperii, surse de foc, pereți, ș.a.. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia 

Mager, a invitat consilierii locali la vot. 

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



al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, a prezentat procesul verbal întocmit 

cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul Găman 

Florin Paul  obținut un număr de 15 voturi „pentru”și  1 vot „împotrivă”, doamna Achim 

Nicoleta a  obținut un  vot „pentru”și  15 voturi „împotrivă”, iar  doamnele  Borbely 

Violeta – Elena și Fulop Ida nu au obținut nici un vot astfel că locuința nr. 52 din imobilul 

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

repartizată domnului Găman Florin Paul  ”.                                                                                             

   Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

respectiv  11 consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu  16  voturi "pentru”, 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)   

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.165/2018 privind repartizarea locuinţei nr. 52  

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

Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 12.  Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 96, parter,  

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

Hunedoara.  

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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.  

 În ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 27.09.2018, 

prin Hotărârea nr. 130/2018, a fost repartizată domnului Lingurar Florin – Avram locuința 

nr. 96, etaj IV, din Blocul 105G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2,  

județul Hunedoara. 

 Cu toate că la data efectuării unei vizite de către o comisie din cadrul Primăriei 

Municipiului Brad la adresa de domiciliu, domnul Lingurar Florin – Adrian a fost de acord 

să primească locuința, după adoptarea și comunicarea Hotărârii de repartizare acesta, prin 

adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 26815/24.10.2018, a făcut 

cunoscut faptul că renunță la repartiție. 

Menționează că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o 

suprafață totală de 11,00 mp. 



Urmare refuzului de preluare a locuinței nr. 96, etaj IV, din Blocul 105G, situat în 

Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2,  județul Hunedoara, a  iniţiat prezentul 

proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea acesteia. 

 Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri 

depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea 

Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad  să facă propuneri în 

acest sens. 

 În contextul celor de mai sus propune 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, Ancuța Florentina Miheț 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.    

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager,  dă cuvântul doamnei  consilier local, 

Ancuța Florentina Miheț - președintele  Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 4 dosare ale 

persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a 

îndreptat atenţia. 

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

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

fost analizate 3 dosare şi anume: Achim Nicoleta, Borbely Violeta Elena, Fulop Ida. 

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

locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45 

alin . 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare. 

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

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

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

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

trecutetoate cele trei persoane și anume:  

 

 ACHIM NICOLETA are domiciliul stabil în Brad, str. Adrian Păunescu, bl. 105 G, 

cam. 85, une titular de contract este partenerul său Popovici Ioan. 

 Împreună cu aprtenerul său are o fetiță, Popovici Andreea Ioana, în vârstă de  7 ani. 



 Este angajată la KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L, cu un salariu net lunar de 1255 

lei. 

 Dorește o locuință pentru că nu este căsătorită cu tatăl fetiței sale care este titularul 

contractului de închiriere iar relația lor nu este stabilă. 

 

 BORBELY VIOLETA ELENA are domiciliul stabil în Brad, str. Viilor, nr. 1, 

locuință pe care a moștenit-o de la părinți și pe care a cedat-o fiicei sale Borbely Marinela –

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

lunară de 640 lei. 

 

 FULOP IDA, este chiriașă în blocul 105G, de pe str. Adrian Păunescu și solicită 

repartizarea unei a doua camere deoarece suferă de mai multe boli printre care și astm 

bronșic sever și este dependentă de un generator de exigen. 

 Solicită aces lucru motivat de faptul că suprafața de 11 mp. a camerei este 

insuficientă pentru locuit și pentru funcționarea în siguranță a aparatului deoarece în aceeași 

cameră se află și aragazul cu butelie iar medicul i-a recomandat ca acest aparat să fie 

amplasat într-o încăpere fără fum, praf, la distanță de draperii, surse de foc, pereți, ș.a.. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia 

Mager, a invitat consilierii locali la vot. 

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

al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, a prezentat procesul verbal întocmit 

cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, doamna Achim 

Nicoleta obținut un număr de 15 voturi „pentru”și  1 vot „împotrivă”, doamna Borbely 

Violeta – Elena a  obținut un  vot „pentru”și  15 voturi „împotrivă”, iar  doamna Fulop Ida 

nu a obținut nici un vot astfel că locuința nr. 96 din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în 

municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara va fi repartizată doamnei 

Achim Nicoleta”.                                                                                                            

 Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

respectiv 11 consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu  16  voturi "pentru”, 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)   

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 166/2018 privind repartizarea locuinţei nr. 96, 



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

judeţul Hunedoara.  

 

 

 Punctul nr. 13.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului  de acțiuni sau  

lucrări de interes local estimat a se efectua cu  personalul beneficiar de venit minim 

garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 

2019 pe raza Municipiului Brad Hunedoara. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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. 6 alin. 7 din Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

„Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării 

acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru 

toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de 

lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de 

solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de 

muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul 

anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”.  

Pentru sumele acordate cu titlu de ajutor social, persoanele majore apte de muncă 

(persoana singură sau persoanele din familia beneficiară) au obligația „de a presta lunar, la 

solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși  regimul 

normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii”. 

Astfel a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea planului de 

acțiuni sau lucrări de interes local estimat a se efectua cu  personalul beneficiar de venit 

minim garantat pe raza Municipiului Brad în anul 2019. 

Acest plan cuprinde activitățile ce pot fi prestate, în funcție de sezon, cu beneficiarii 

de venit minim garantat, după caz: curățenie stradală, întreținerea spațiilor verzi, plantări de 

arbori și arbuști, salubrizarea piețelor, lucrări de decolmatare a șanțurilor pluviale deschise, 

lucrări de deszăpezire, salubrizarea cursurilor de ape din municipiul Brad și satele 

aparținătoare, precum și alte activități stabilite prin Planul de acțiuni sau lucrări de interes 

local, întocmit lunar. 

 Precizează că beneficiarilor de venit minim garantat, care vor presta lucrări de interes 

local, li se vor face instructaje privind normele de tehnică a securităţii muncii, conform 

cerinţelor legale, iar Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat va ţine 

evidenţa efectuării lucrărilor  în funcţie de care vor fi plătiţi lunar.   

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.  

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

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



doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16  voturi "pentru”, 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)   

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2018 privind  aprobarea  Planului  de 

acțiuni sau  lucrări de interes local estimat a se efectua cu  personalul beneficiar de 

venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, în anul 2019 pe raza Municipiului Brad Hunedoara. 

 

 

 Punctul nr. 14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii 

îndreptăţiţi să primească  în anul 2019 o locuinţă socială. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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. 21 alin. 2 din  

Anexa la H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată „Comisiile constituite 

conform alin (1) vor analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru 

locuinţele sociale şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzând 

solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de 

prioritate stabilită. După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor”. 

Astfel, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de către solicitanţii de locuinţe 

sociale s-a întrunit în ședință, analizând toate cererile depuse de către persoanele care au 

solicitat atribuirea unei locuinţe sociale până în luna octombrie 2018 și, conform Procesului 



verbal nr. 27.573/01.11.2018 încheiat cu această ocazie, s-a întocmit lista de priorităţi în 

soluţionarea acestor cereri, fapt pentru care a inițiat prezentul proiect de hotărâre.  

În contextul celor de mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia  în  forma prezentată.  

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

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

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, Adina Beciu 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                           

   Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu  16  voturi "pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” (Bogdan –Sorin 

Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2018 privind aprobarea  Listei cu 

solicitanţii îndreptăţiţi să primească  în anul 2019 o locuinţă socială. 

 

 Punctul nr. 15.  Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SISTEMUL 

INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR  JUDEŢUL HUNEDOARA”. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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 al 

Municipiului Brad nr. 60/2009 a fost aprobată asocierea Municipiului Brad prin Consiliul 

Local al Municipiului Brad cu Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara 



precum și cu unele unități administrativ – teritoriale din județul Hunedoara în vederea 

constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „SISTEMUL INTEGRAT DE 

GESTIONARE A DEŞEURILOR  JUDEŢUL HUNEDOARA”, persoană juridică de drept 

român iar prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 9/2013 a fost aprobată 

numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad în persoana domnului 

Nicula Daniel Cornel, inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului 

Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local, Transport în Regim de Taxi și în 

Regim de Închiriere în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR  JUDEŢUL 

HUNEDOARA”. 

 Având în vedere faptul că începând cu data de 24 septembrie 2018, contractul 

individual de muncă al domnului Nicula Daniel Cornel, inspector de specialitate, din cadrul 

Compartimentului Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local, Transport în 

Regim de Taxi și în Regim de Închiriere,  a încetat,  se impune numirea unui nou 

reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad în persoana domnului Lupea Adrian, 

consilier superior, gradul I din cadrul Compartimentului  Protecția Mediului Protecția 

Muncii care a preluat prin fișa postului atribuțiile privind serviciile comunitare de utilități 

publice în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SISTEMUL 

INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR  JUDEŢUL HUNEDOARA”. 

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia  în forma prezentată. 

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

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

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, Adina Beciu 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

 

                                 

   Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

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



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

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

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16  voturi "pentru” 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)  se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.169 /2018 privind numirea unui nou reprezentant 

în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SISTEMUL 

INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR  JUDEŢUL HUNEDOARA”. 

 

 

 Punctul Suplimentar  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local 

pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. 

TERMICA BRAD S.A.. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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. 

124/2018 s-a aprobat, de principiu, preţul local pentru producerea, transportul şi distribuţia 

energiei termice  livrată de către S.C. TERMICA  BRAD S.A. . 

 În urma adoptării, hotărârea de consiliu, împreună cu întreaga documentație aferentă, 

a fost transmisă de către S.C. TERMICA BRAD S.A. Autorității Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei,  în scopul obținerii avizului.  

 Prin adresa nr. 2935/23.11.2018,  înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

29.600/23.11.2018, S.C. TERMICA BRAD S.A. a comunicat Avizul A.N.R.E. 

nr.59/22.11.2018  privind  prețul local pentru producerea, transportul și distribuția energiei 

termice produsă pe bază de păcură și livrate în municipiul Brad de către S.C. TERMICA 

BRAD S.A. – 644,09 lei/Gcal exclusiv TVA, cu următoarele observații: 

 „Avizul are caracter interimar, pe perioada până la intrarea în vigoare a 

modificărilor/completărilor Legii nr. 325/2006 în conformitate cu prevederile Legii nr. 

225/2016 și emiterea, prin ordin al președintelui ANRE, a  unei noi metodologii de stabilire, 

ajustare sau modificare a prețului local aferent serviciului public de alimentare cu energie 

termică în sistem centralizat”. 

Ținând cont de Avizul A.N.R.E. nr.59/22.11.2018 precum și de prevederile art. 8 

alin.2 lit. e  și ale art. 40 din Legea nr. 325/2006 potrivit cărora autorităţile publice locale 

sunt obligate să aprobe preţurile locale am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am 

propus aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice  

livrată de către S.C. TERMICA  BRAD S.A. astfel:  

        a.  -  pentru agenţi economici                          644,09 lei/Gcal    

                 (exclusiv  TVA)     

         b.  - pentru populaţie                                      766,46  lei/ Gcal 

                 (inclusiv TVA)       



În contextul celor de mai sus,  propune 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, Ancuța Florentina Miheț 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.              

Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu  16 voturi "pentru” 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)   

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.170 /2018 privind aprobarea preţului local 

pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. 

TERMICA BRAD S.A. 

 

 Punctul Suplimentar 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de 

facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, 

în scopul  încălzirii,  pentru sezonul rece  2018 – 2019. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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. 

125/2018 s-a aprobat, de principiu, preţul local de facturare al energiei termice livrată 

populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul  încălzirii,  pentru sezonul 

rece 2018-2019. 



 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2018 s-a aprobat, de principiu, preţul local 

pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA  

BRAD S.A. . 

 În urma adoptării, Hotărârea  Consiliului Local nr. 124/2015, împreună cu întreaga 

documentație aferentă, a fost transmisă de către S.C. TERMICA BRAD S.A. Autorității 

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,  în scopul obținerii avizului.  

 Prin adresa nr. 2935/23.11.2018,  înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

29.600/23.11.2018, S.C. TERMICA BRAD S.A. a comunicat Avizul A.N.R.E. nr. 

59/22.11.2018 privind prețul local pentru producerea, transportul și distribuția energiei 

termice produsă pe bază de păcură și livrată în municipiul Brad de către S.C. TERMICA 

BRAD S.A. – 644,09 lei/Gcal exclusiv TVA, cu următoarele observații: 

 ”Avizul are caracter interimar, pe perioada până la intrarea în vigoare a 

modificărilor/completărilor Legii nr. 325/2006 în conformitate cu prevederile Legii nr. 

225/2016 și emiterea, prin ordin al președintelui ANRE, a  unei noi metodologii de stabilire, 

ajustare sau modificare a prețului local aferent serviciului public de alimentare cu energie 

termică în sistem centralizat.” 

Ţinând cont de cele enunțate mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care 

a propus: 

• Aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei 

Municipiului Brad, începând cu 01 noiembrie 2018, prin sistem centralizat, în scopul 

încălzirii, în valoare de 223,60 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru sezonul rece 2018-2019; 

• Acordarea unei subvenţii din bugetul local al Municipiului Brad pentru 

acoperirea diferenţei de preţ la energia termică livrată populaţiei, începând cu 01 noiembrie 

2018,  în sumă de 542,86 lei/Gcal, sau, în mod excepţional, acordarea de combustibil în 

echivalent. 

În contextul celor de mai sus, propune 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, Ancuța Florentina Miheț 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     



Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16  voturi "pentru”,  1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)   

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2018 privind aprobarea preţului local de 

facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem 

centralizat, în scopul  încălzirii,  pentru sezonul rece  2018 – 2019. 

 

 

 Punctul Suplimentar 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  

„Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în municipiul Brad, 

județul Hunedoara”, cod SMIS 121901 și a cheltuielilor aferente acestuia. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Municipiul Brad, prin Primar, a accesat 

fonduri nerambursabile pentru obiectivul de investiţii  „Dezvoltarea infrastructurii de 

învățământ antepreșcolar și preșcolar în municipiul Brad, județul Hunedoara” cod SMIS 

121901, în cadrul  Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte nr. 

POR/2017/10/10.1a/7REGIUNI, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiţii 10.1, 

Operaţiunea A „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului – Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar”; 

         A.D.R.  Vest, prin adresa nr. 25988/14.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului 

Brad sub nr. 28864/15.11.2018,  ne-a comunicat faptul că în cadrul  proiectului 

„Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în municipiul Brad, 

județul Hunedoara”  a fost finalizată etapa  de evaluare tehnică și financiară,  proiectul 

obținând un punctaj de peste 50 de puncte și se încadrează în alocarea financiară regională, 

acesta putând intra în etapa de  precontractare. 

  În scopul continuării acestui proces, A.D.R. Vest a solicitat aprobarea proiectului 

„Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în municipiul Brad, 

județul Hunedoara”,  cod SMIS 121901 și a cheltuielilor aferente acestuia. 

  Astfel, propun  aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ 

antepreșcolar și preșcolar în municipiul Brad, județul Hunedoara”, cod SMIS 121901, a 



valorii totale a acestuia în cuantum de 5,451,895.06 lei (inclusiv TVA), precum și a 

contribuției proprii în cuantum de 109,037.92 lei. 

  Menționează că se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 

structurale. 

  În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

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

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

doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru 

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

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și  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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                    

   Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu  16 voturi "pentru”, 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)   

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2018 privind aprobarea proiectului  

„Dezvoltarea infrastructurii de învățământ  antepreșcolar și preșcolar în municipiul 

Brad, județul Hunedoara”, cod SMIS 121901 și a cheltuielilor aferente acestuia. 

 

 

 Punctul Suplimentar 4.  Proiect de hotărâre pentru actualizarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 87/2018   privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi 

a Indicatorilor Tehnico – Economici pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea 

infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Municipiul Brad, Jud. 

Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, 

Apelul de proiecte  nr. POR/2016/10./10.1A,  Axa Prioritară 10.1, Operațiunea A - Apel 

dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar. 

 



 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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. 

87/2018 s-a aprobat Documentaţia Tehnico - Economică şi  Indicatorii Tehnico – Economici  

pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și 

preșcolar în Municipiul Brad, Jud. Hunedoara”  în vederea solicitării de fonduri prin  

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte  nr. POR/2016/10./10.1A, 

Axa Prioritară 10.1, Operațiunea A - Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar. 

 A.D.R. Vest, prin adresa nr. 25988/14.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului 

Brad sub nr. 28864/15.11.2018, ne-a comunicat faptul că a fost finalizată etapa de evaluare 

tehnică și financiară  a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar 

și preșcolar în municipiul Brad, județul Hunedoara”.  Astfel, proiectul a obținut un punctaj 

de peste 50 de puncte și se încadrează în alocarea financiară regională și poate  intra în 

etapa de  precontractare. 

 În scopul continuării acestui proces, A.D.R. Vest a solicitat actualizarea 

Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico – Economici pentru 

obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și 

preșcolar în Municipiul Brad, Jud. Hunedoara”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 87/2018. 

 Modificări asupra valorilor aprobate inițial au apărut în urma etapelor de evaluare și 

selecție realizate până în acest moment. 

  În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

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

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

doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț 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 . 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 



 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu  16 voturi "pentru”, 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea)   

se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2018 pentru actualizarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 87/2018  privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice 

şi a Indicatorilor Tehnico – Economici pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea 

infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Municipiul Brad, Jud. 

Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, 

Apelul de proiecte  nr. POR/2016/10./10.1A, Axa Prioritară 10.1, Operațiunea A - Apel 

dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar. 

 

 Punctul Suplimentar 5.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Municipiului Brad pe anul  2018. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, 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 rectificarea bugetară propusă spre 

analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin.2 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului 

bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute  la alin.1, lit. a 

şi b, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului 

de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 

credite”. 

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

prognozate în sumă  de 6,80 mii lei, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am 

propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018, în sensul stabilirii veniturilor  

în sumă de 40.733,25 mii lei şi a cheltuielilor în sumă de  40.951,54 mii lei. 

 Astfel propune majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2018 atât la 

venituri, cât si la cheltuieli cu  suma de  6,80 mii lei astfel: 

- la venituri se  modifică capitolul bugetar 30.02   – „ Venituri din proprietate”; 

- la cheltuieli  se  modifică capitolul bugetar 51.02   -   „Autorități publice și acțiuni 

externe ”. 

 Modificarea capitolului bugetar 51.02 se modifică în scopul dotării Municipiului 

Brad cu două mijloace fixe și anume: ”Corp ornamenatal de formă conică” în sumă de 

14,77 mii lei, din care 3 mii lei cu finanțare în anul 2018, iar diferența în anul 2019 și 

”Banner 100 România” în sumă de 3,80 mii lei. 

  În contextul celor de mai sus propune 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, Ancuța Florentina Miheț 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                 

 Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 14  voturi "pentru” , 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea) și 

2 abțineri (Dorin Sorin David și Petru Voicu Huieț)  se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 174/2018 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2018. 

 

 Punctul  Suplimentar  6.  Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții 

aferentă bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brad pe anul 2018. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

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

motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru a asigura un ambient public cât 

mai plăcut la nivelul comunităților locale cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, autoritățile 

publice de pretutindeni îmbunătățesc continuu decorul urbanistic cu dotări adecvate, care 

vin să completeze iluminatul festiv în sistemul public. 

 În sensul tendinței menționate, administrația publică locală Brad, consideră necesară 

reînnoirea elementelor decorative aferente iluminatului ornamental - festiv, prin 

achiziționarea  unui corp ornamental cu leduri de formă conică. 

 Animațiile și jocurile de lumini se realizează într-un soft specializat, fiecare LED  

poate genera 760 de culori și se poate programa individual rezultând astfel un număr 

nelimitat de animații. De asemenea, se pot rula mesaje text atât pe verticală cât și pe 

orizontală.  

 Având în vedere faptul că, finanțarea acestor cheltuieli asimilate investițiilor se va 

face de la bugetul local, este necesară specificarea în LISTA SINTEZA a cheltuielilor de 



investiții pe anul 2018, anexă la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Brad, la 

CAPITOLUL 51. AUTORITĂȚI PUBLICE  – Alte cheltuieli de investiții: 

- CORP  ORNAMENTAL DE FORMĂ CONICĂ - 3000 lei. 

 Diferența de 11.763,14 lei din valoarea totală se va cuprinde în Lista sinteza a 

cheltuielilor de investiții pe anul 2019. 

- BANNER 100 ROMÂNIA - 3800 lei. 

În contextul celor de mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia  în  forma prezentată.  

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

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

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, Ancuța Florentina Miheț 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.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna  preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

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

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

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

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

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

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 14  voturi "pentru” , 1 consilier ”lipsă vot” (Bogdan – Sorin Ștefea) și 

2 abțineri (Dorin Sorin David și Petru Voicu Huieț)  se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 175/2018 privind modificarea listei de investiții aferentă bugetului de 

venituri și cheltuieli al Municipiului Brad pe anul 2018. 
 

        Punctul nr.   16.  Analizarea și discutarea unor adrese: 

  -  Adresa nr. 2.135/29.10.2018 a domnului dr. Cristea Paul Gabriel prin care 

prezintă spre știință Consiliului Local al Municipiului Brad, adresa  înaintată la Spitalul 

Municipal Brad prin care înțelege să conteste modul de validare a concursului organizat de 



Spitalul Municipal Brad în data de 23.10.2018, pentru ocuparea unui post de medic 

specialist, specialitatea chirurgie general, dumnealui fiind unul dintre candidații pe post. 

 Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre această adresă. 

 

          - Adresa nr. R145/20.11.2018 a SAMAX România S.R.L. prin care se face 

cunoscut, Consiliului Local al Municipiului Brad faptul că această societate a obținut 

„Licența de concesiune nr. 18.174/2015 a activității miniere de exploatare a minereului de 

cupru cu conținut de aur” în perimetrul Rovina, județul Hunedoara, aprobată prin H.G. nr. 

900/09.11.2018. 

 Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre această adresă. 

 

  Punctul  nr.  17. Informarea nr. 29475/22.11.2018 privind cauzele aflate pe rolul 

instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

 Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre această informare. 

 

 Punctul  Suplimentar  7. Adresa  nr. 54/20.11.2018 a Asociației Psihoterapeutică 

”Copii Speciali” Deva prin care această asociație solicită o sală din incinta Școlii Generale 

Mircea Sântimbreanu Brad care să aibă acces și la toaletă pentru ași deschide un punct de 

lucru în Municipiul Brad. În urma analizării și discutării acestei adrese domnii consilieri 

locali sunt de acord în unanimitate pentru a pune la dispoziția asociației un spațiu adecvat 

desfășurării activităților psihoterapeutice. 

 

  Punctul  nr. 18.  - Diverse. 
 

  Domnul Primar, Florin Cazacu îi invită pe domnii consilieri locali să participe în data 

de 01.12.2018,  începând cu orele 12.00, la acțiunile care se vor desfășura la Monumentul 

Eroilor. Menționează că va avea loc un Tedeum, va fi dezvelită placa de bronz cu numele 

participanților la Marea Adunare Populară de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918 și 

anume: Vasile Damian, Adam Bolcu,  Ioan Ghișa, dr. Traian Suciu, Iacob (Ioan) Cheri, dr. 

Ioan Radu, Ilie Zârna și Aron Radu, cărora le face și câte o scurtă prezentare. Menționează , 

în continuare că tot în această zi se va ridica Steagul Oficial „România 100”, se vor depune 

jerbe de flori, vor fi susținute alocuțiuni de către Primar și de către ceilalți doritori.  Va avea 

loc un moment de colinde după care vor fi oferite produse tradiționale.  

 Domnul onsilier local, Vasile Bârea menționează că dumnealui apreciază acțiunea  

privind darul moților către țară a Consiliului Local al Municipiului Brad  și a Primăriei 

Municipiului Brad care a avut loc la București, această acțiune fiind un lucru bun pentru 

comunitatea locală. 

 În continuare, menționează că a fost de acord cu alocarea de bani necesari 

desfășurării diferitelor acțiuni care vor avea loc în luna decembrie 2018 în Municipiul Brad 

precum și cu cei alocați la punctele suplimentare a ordinii de zi.. 

 Mai precizează că, în calitate de consilier local  și de cetățean al Municipiului Brad 

este un pic dezamăgit, față de celelalte unități administrativ teritoriale din jur pentru 

neasfaltarea drumurilor și dă câteva exemple în acest sens: Buceșul nu mai are ce asfalta, 



Baia de Criș a reușit să asfalteze Caraciul, Ribița a asfaltat până și Ribicioara, Bulzeștiul a 

asfaltat drumul la Girgești, menționând că în Municipiul Brad nu s-a făcut mare lucru anul 

acesta, decât s-au asfaltat câteva străduțe și Mesteacănul în zona mai puțin locuită. Dintre 

obiectivele propuse a fi realizate menționează că Gara CFR  Brad, încă nu este gata, la 

Cinematograf mai mult se stă decât se lucrează, cu Centrala termică pe biomasă nu se mai 

întâmplă nimic, despre Podul de peste Criș nu se mai discută, Blocul 105 g nu s-a 

anvelopat. Apreciază că nu este suficientă cosmetizarea centrului orașului, sunt frumoase și 

ele, dar nu sunt cele mai necesare. 

 Solicită ca pentru anul viitor să fie găndite mai bine prioritățile, menționând că dacă 

acum nu are Municipiul Brad deschidere la Guvern și la Consiliul Județean, când să mai 

aibă, menționează că  dumnealui ar merge benevol câteva ore pe zi să lucreze într-o comisie 

pentru a putea accesa fonduri pe proiecte.   

 Precizează că la Piața Agroalimentară, care este un proiect foarte bine realizat și care 

se menține bine,  trebuie să se ia masuri pentru a se reabilita străduțele din jur deoarece   

sunt foarte greu de parcurs chiar și cu mașina. Menționează că nu vrea să întineze acest 

moment, dar apreciază că este mai bine să spună acum ce are de spus decât luna viitoare 

când va fi moment de sărbătoare. Solicită a se prezenta de către executiv, pentru luna 

viitoare,  un grafic de asfaltare a străzilor. 

 Domnul consilier local, Dorin Sorin David întreabă cum s-a putut accepta  

depozitarea nisipului de către firma care face deszăpezirea în Municipiul Brad a nisipului cu 

sare pe peretele fostei clădiri a Minei Țebea. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu menționează  ar fi preferat să păstreze  această ședință 

festivă dar dacă s-au adresat întrebări, va oferi și dumnealui câteva răspunsuri. 

 Menționează că s-au asfaltat străzile: Plaiuri, Rândunelelor, Mioriței, Ecaterina Varga, 

Mesteacăn, că,  s-au finalizat procedurile de achiziție publică a lucrării pentru str. Avram 

Iancu în zona unității militare, dar, în acest an nu se mai pot face lucrările deoarece trebuie 

să se taseze infrastructura. Străzile V.  Damian, Salciei,  8 Martie și parcarea de la blocul de 

de pe str. Gral Vasile Milea se vor finaliza anul viitor. Menționează că la Cinematograf se 

lucrează și chiar foarte bine, că a fost la C.N.I. acum 2 săptămâni pentru a obține anumite 

avize iar până la sfârșitul anului viitor, vor avea loc în Cinematograf acțiuni de sală. 

Referitor la Podul peste Criș, menționează că în cursul zilei de astăzi s-a primit un Aviz de 

la Ministerul Apărării. Mai mult, menționează că se lucrează la Acordul Cadru pentru 

reabilitarea străzilor, unde pentru anul viitor s-au prevăzut 8 milioane de lei, pentru  

asfaltarea străzilor pe care s-au finalizat lucrările de apă și canalizare. Amintește că 

Municipiul Brad este singurul oraș din județul Hunedoara  traversat de 2 drumuri naționale 

(peste 15 km de drum) are peste 30 km de străzi din pământ și pietriș apreciind că este 

foarte greu să refaci aceste străzi cu bani puțini. 

 Menționează că Municipiul Brad are  în momentul de față 5 proiecte scrise pe fonduri 

europene. 

 În continuare, domnul Primar Florin Cazacu menționează că va face tot ce îi va sta în 

putere pentru binele orașului și a locuitorilor lui. 



 Nemaifiind alte discuţii, doamna președinte de ședință, Claudia Mager, declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 29 

noiembrie  2018.  
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