
        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, 30 mai  2019,  cu ocazia şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

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

30 mai 2019 s-a făcut în data de 24 mai 2019 prin Dispoziţia nr. 315/24.05.2019 a Primarului 

Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 

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

completările ulterioare. 

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

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

Brad, precum şi în Periodicul de informare  al Consiliului Local al Municipiului Brad.  

Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 24 mai 2019, conform tabelului 

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

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

doamna consilier local,Adina Beciu fiind, absentă. 

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

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

Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel. 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Secretar,  Carmen-

Irina Bora. 

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

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

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

Spitalului Municipal Brad și domnul Adrian Grosu – director a S.C. TERMICA BRAD S.A.. 

 Au mai partricipat la ședință cetățeni ai municipiului Brad. 

 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 aprilie  2019  care a fost 

aprobat cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local  absent (Adina Beciu). 

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

prezenţi prevederile art. 46 din Legea nr. 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 doamnei  preşedinte 

de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, îl roagă pe domnul Primar, 

Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

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

prezentării materialelor și  dă citire proiectului ordinii de zi: 

    1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale - bilanţul contabil 

şi contul anual de execuţie -  ale Municipiului Brad la data de 31.12.2018  – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad.  

 2. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani în vederea organizării unor 

manifestări prilejuite de sărbătorirea ”Zilei Internaţionale a Copilului” – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani  pentru Festivalul 

Internaţional de Folclor   pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva"- Ediţia a XX-a –iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei datorată de către Municipiul 

Brad, în calitate de membru,   Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” pentru anul 2019 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

         5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei datorată de către Municipiul 

Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST 

HUNEDOARA” pentru anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 6.  Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului 

Municipiului Brad în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,AQUA PREST HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și 

funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a municipiului Brad – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

          8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile 

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

iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

  9. Proiect de hotărâre  pentru modificarea  componenţei  Comisiei Locale de Ordine 

Publică în municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 

 



 

 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil - teren în suprafață de 1000 mp. 

din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2019 

privind darea în administrarea și gestiunea S.C. APA PROD S.A. Deva – operator al 

serviciului public de alimentare cu apă și canalizare - a unor bunuri imobile,  proprietatea 

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

  12. Proiect de hotărâre  privind repartizarea locuinţei nr. 90  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 criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

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

Primarul Municipiului Brad. 

  14. Informarea nr. 26938/23.05.2019 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

       15.  Diverse. 

                    

  Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot ordinea de zi 

prezentată care se aprobă cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local  absent (Adina Beciu). 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, 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 rectificarea bugetului Municipiului 

Brad pe anul 2019 – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

    Suplimentar  2.  Proiect  de hotărâre privind  sărbătorirea  Zilelor Municipiului Brad,  

Ediţia a XVIII-a – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

          Suplimentar  3.  Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant   în 

Adunarea Generală a  S.C. APAPROD S.A. DEVA– inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

          Suplimentar  4.  Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 

HUNEDOARA” – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

           Suplimentar  5.  Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței  unui imobil – 

teren la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara– inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 

         Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, doamna 

preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț supune aprobării suplimentările propuse la 

Ordinea de zi, care se aprobă cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local  absent (Adina 

Beciu). 

 

 
 



 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  supune aprobării Ordinea de 

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

Beciu). 

 

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

aprobată. 

 

Punctul  nr. 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Situaţiilor financiare anuale - 

bilanţul contabil şi contul anual de execuţie -  ale Municipiului Brad la data de 31.12.2018    

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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. 57 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, 

până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie ale bugetelor prevăzute 

în următoarea structură:        

                        a) -  la venituri:   

  - prevederi bugetare iniţiale;   

  - prevederi bugetare definitive;   

  - încasări realizate;   

      b) -  la cheltuieli:   

  - credite bugetare iniţiale;   

  - credite bugetare definitive;   

   - plăţi efectuate. 

 Referitor la contul de executie al bugetului local al Municipiului Brad la data de 

31.12.2018 precizează următoarele: 

    - în anul 2018, la bugetul local al Municipiului Brad s-au încasat venituri  în 

sumă de 34.705.625 lei, din care venituri încasate din impozite și taxe locale de la persoane 

fizice și juridice suma de 4.872.249 lei, restul provenind din cote și sume din impozitul pe 

venit, sume defalcate din T.V.A. și subvenții; 

  - veniturile secțiunii de funcționare au fost în sumă de 28.459.509 lei, iar cele ale 

secțiunii de dezvoltare au fost în sumă de 6.246.116 lei; 

             - plățile  efectuate s-au ridicat la suma de 31.228.415 lei, rezultând un excedent 

de 3.477.210 lei, excedent care va fi utilizat în anul 2019 pentru cheltuieli de capital  la 

secțiunea dezvoltare; 

  - la cele două secțiuni plățile menționate mai sus sunt:  

   - la secțiunea de funcționare în sumă de 25.639.091 lei; 

   - la secțiunea de dezvoltare în sumă de 6.246.116 lei, conform contului de 

execuție prezentat în Anexa la prezenta hotărâre. 

         Conturile de execuție ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii se referă la 

veniturile proprii și cheltuielile efectuate din aceste venituri proprii în anul 2018 de către: 



Școala Gimnazială ”Mircea Sântimbreanu” Brad, Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca și 

Crișan” Brad, Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad, Spitalul Municipal Brad,  administrarea 

domeniului public și privat al Municipiului Brad, precum și de către Serviciul Public de 

Desfacere „Han, Piață și Obor” Brad. 

 Pentru anul 2018 veniturile proprii încasate sunt în sumă de 28.056.762 lei, iar plățile 

efectuate sunt în sumă de 27.406.892 lei, rezultând un excedent în sumă de 649.897 lei. 

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

propus aprobarea Situaţiilor financiare anuale - bilanţul contabil şi contul anual de execuţie - 

ale Municipiului Brad la data de 31.12.2018, conform Anexei  care va face parte integrantă 

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

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț  menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul  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, Ancuța Florentina Miheț , supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2019 privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale - 

bilanţul contabil şi contul anual de execuţie -  ale Municipiului Brad la data de 

31.12.2018.    

 

 

Punctul  nr. 2. Proiect de hotărâre privind  alocarea unei sume de bani în vederea 

organizării unor manifestări prilejuite de sărbătorirea ”Zilei Internaţionale a Copilului”  

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 



Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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 Programul principalelor manifestări 

cultural artistice şi educative aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 4/2019 s-au 

prevăzut manifestări cultural artistice, educative şi sportive dedicate Zilei Internaţionale a 

Copilului. 

Prin procesul verbal nr. 26634  încheiat în data de  20.05.2019, cu ocazia întrunirii în 

şedinţă operativă de lucru, Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului nr.  306/17.05.2019  

a  hotărât ca Ziua Internaţională a Copilului să se sărbătorească în data de  31 mai 2019, 

prilej cu care, în Parcul Tineretului, va fi susținut un spectacol de muzică și dans începând la 

care vor participa copii de la Grădinița ”Floare de Colț”, elevi de la Școala Gimnazială 

”Mircea Sântimbreanu”, de la Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan”,  un grup de 

dansatori precum și concursul ”Copiii au talent”. 

 Totodată s-a propus organizarea unor concursuri tematice constând în cros pe strada 

Libertăţii cu acordare de premii şi diplome, un concurs de îndemânare cu bicicleta în Parcul 

Tineretului și  un concurs de desene pe 9 categorii de vârstă. 

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

alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2019, de la 

capitolul bugetar  67.02 – ”Cultură, recreere şi religie”, pentru aceste manifestări  în aer liber 

din data de 31 mai 2019 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, 

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  menţionează că proiectul de 

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

specialitate al Primarului Municipiului Brad 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, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2019 privind alocarea unei sume de bani în vederea 

organizării unor manifestări prilejuite de sărbătorirea ”Zilei Internaţionale a Copilului”. 

 

Punctul  nr. 3. Proiect de hotărâre privind  privind alocarea unei sume de bani  

pentru Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva"- 

Ediţia a XX-a – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  dă cuvântul domnului 

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

expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 352/26.03.2019, 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 21.488/28.03.2019, s-a comunicat faptul că 

în  perioada 26 – 30 iunie  2019  se va desfăşura, în judeţul Hunedoara, cea de - a  XX - a 

Ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva", 

organizat de către  Palatul Copiilor Deva. 

 Totodată s-a solicitat aprobarea organizării paradei portului, cântecului şi a dansului 

popular şi prezentarea unui spectacol din cadrul festivalului la Brad, în închiderea festivă a 

celei de – a  XX- a  ediții a acestui festival în data de 29 iunie 2019  între orele 17,00 - 21,00.   

 Având în vedere că la această manifestare vor participa ansambluri folclorice din 4 țări 

străine și 10-12  județe din țară, respectiv între 250 – 300 de artişti pentru care va trebui 

asigurată masa, se impune alocarea unei sume pentru cheltuielile de protocol. 

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

alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local al Municipiului Brad pentru anul 2019, de la 

capitolul bugetar 67.02 – ”Cultură, recreere şi religie”, reprezentând cheltuieli de protocol cu 

delegaţiile străine participante la Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret  

"Carpatica Deva", spectacol care va avea loc în Municipiul Brad, județul Hunedoara, în data 

de 29 iunie 2019 și-l supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere  în  forma 

prezentată. 

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

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

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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 și lit. f  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, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2019 privind alocarea unei sume de bani  pentru 

Festivalul Internaţional de Folclor   pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva"- Ediţia a 

XX-a. 

 

Punctul  nr. 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achitării cotizaţiei datorată de 

către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” pentru anul 2019 – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, 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. 

60/2009, Municipiul Brad prin Consiliul Local al Municipiului Brad, a devenit membru al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor 

Judeţul Hunedoara”. 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 25270/07.05.2019 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor 

Judeţul Hunedoara” ne-a comunicat faptul că  prin Hotărârea AGA nr. 24/15.11.2018 a 

asociației  s-a stabilit cotizația pentru anul 2019 ca fiind  în cuantum de 1,2 lei/locuitor/an.  

 Această cotizație se aplică la populaţia după domiciliu furnizată de către Direcţia 

Judeţeană de Statistică Hunedoara. 

 Astfel, pentru  anul 2019, cotizația de membru a Municipiului Brad este în cuantum de 

18.663,60 lei/an, iar decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul bugetar 51.02.            

- ”Autorităţi publice ” și va fi virată asociației conform facturilor emise. 

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

aprobarea achitării cotizației datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru,  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor 

Judeţul Hunedoara” pentru anul 2019 în cuantumul precizat și-l supune  plenului Consiliului 

Local Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

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

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

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

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       



Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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, Ancuța Florentina Miheț , supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2019 privind aprobarea achitării cotizaţiei datorată de 

către Municipiul Brad, în calitate de membru,   Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” pentru anul 2019 

 

Punctul  nr. 5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea achitării cotizaţiei datorată de 

către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,AQUA PREST HUNEDOARA” pentru anul 2019  – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, 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.116/2008,  Municipiul Brad prin Consiliul Local al Municipiului Brad, a devenit membru 

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”. 

 Această asociere între unităţile administrativ - teritoriale ale Judeţului Hunedoara are 

drept scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în 

localităţile situate pe Valea Streiului, Mureşului şi Crişului, precum şi pentru creşterea 

capacităţii de atragere de fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor 

necesare în infrastructura aferentă acestor servicii. 

 Potrivit Hotărârii nr. 14/2018 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, valoarea cotizației de membru pentru 

anul 2019  este în cuantum de 21.706 lei/an iar decontarea acestor cheltuieli se face de la 

capitolul bugetar 51.02. - ”Autorităţi publice”, cu încadrarea în limita creditelor bugetare 

aprobate. 

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

achitarea cotizaţiei în cuantum de 1,40 lei/locuitor/an, respectiv suma de 21.706 lei/an 

datorată de către Municipiului Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” pentru anul 2019 și-l supune plenului 

Consiliului  Local al Municipiului  Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

 



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

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

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

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Mihai Mureș, precizează că, potrivit art. art. 46 din Legea 

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

ulterioare, dumnealui nu votează la acest proiect de hotărâre. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul de 

hotărâre şi cu 15 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu) și 1 consilier 

local nu votează (Mihai Mureș)  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2019 privind 

aprobarea achitării cotizaţiei datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” pentru anul 

2019.  

 

Punctul  nr. 6.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, urmare adresei nr. 154/29.05.2019 a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST” HUNEDOARA prin care se 

comunică faptul că ședința A.G.A. a asociației, convocată pentru data de 31.05.2019 se 

amână și va fi reprogramată pentru o dată ulterioară, în calitatea dumnealui de inițiator de 

proiect de hotărâre, potrivit Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare retrage  Proiectul de hotărâre privind  acordarea 

unui mandat special reprezentantului Municipiului Brad în Adunarea Generală a  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” de pe ordinea 

de zi. 

 Domnul consilier local, Mihai Mureș precizează că foarte multă lume nu înțelege care 

este rolul asociației AQUA  PREST. Menționează că asociația a încredințat acest serviciu 

S.C. APAPROD S.A. DEVA, iar Consiliul Director nu a făcut altceva decât să solicite 

acesteia realizarea unui Studiu care să fie adus la cunoștință U.A.T.-urilor, susținând în 

continuare că asociația nu este decât un intermediar. Studiul a fost realizat, comunicat U.A.T. 

– urilor, iar acestea din urmă sunt cele care decid. 



 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează ca procentul de 100% din apa potabilă să 

se regăsească în canalizare este un nonsens. 

 

Punctul  nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale cu privire la 

dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a 

municipiului Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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. 5 alin. 1 din Legea 

serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, „Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi 

controlează aplicarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen 

mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, 

de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de 

programele de dezvoltare economico - socială  a unităţilor administrativ-teritoriale”. 

 Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a 

serviciului de salubrizare din Municipiul Brad pentru perioada 2019-2029 prin modul de 

organizare şi funcţionare a serviciului are la baza următoarele principii: 

 a) protecţia sănătăţii populaţiei; 

 b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; 

 c) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

 d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 

 e)asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 

 f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 

 g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 

 h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; 

 i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a 

unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici; 

 j) securitatea serviciului; 

 k) dezvoltarea durabilă. 

 Obiectivele specifice ale strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe 

termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în municipiul Brad sunt: 

 - îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

 - susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; 

 - promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; 

 - stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 

 - dezvoltarea durabilă a serviciului; 

 - gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi 

eficienţă; 

 - promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe 

baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor; 

 - protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 



 - consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor şi 

strategiilor locale şi regionale în domeniu; 

 - adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de 

salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia; 

 - informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de 

salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale; 

 - respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la 

salubrizarea localităţilor; 

 - respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor 

la nivel naţional și la nivel judeţean. 

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la 

dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a 

municipiului Brad.  

 

Punctul  nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral 

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

județul Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 



Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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 pajiştile permanente au un rol deosebit 

în practicarea unei agriculturi ecologice. Valorificarea pajiştilor permanente prin păşunat cu 

animalele, în sezonul de vegetaţie, sau prin cositul fânului pentru sezonul rece al anului este 

o practică milenară pe meleagurile noastre. Pajiştile sunt un element esenţial al sistemelor de 

agricultură durabilă care răspund exigenţelor cererii de alimente sănătoase şi de calitate 

superioară. În plus, pe lângă rolul decisiv de asigurare a furajelor pentru animale, pajiştile au 

o funcţie importantă în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător, reflectată prin: 

conservarea biodiversivităţii, prevenirea inundaţiilor şi a alunecărilor de teren, calitatea 

peisajului şi a patrimoniului cultural.  

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 

şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991, pajiştile permanente sunt terenuri consacrate producţiei de iarba şi de 

alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de 

rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puțin 5 ani sau mai mult, aşa cum este prevăzut 

la art. 4 alin. 1 lit. h din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate 

fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 

Consiliului. 

  În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1064/2013, Normele metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, amenajamentul 

pastoral este o documentaţie care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi economice 

necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor în conformitate cu obiectivele de management.  

 Potrivit prevederilor art. 9 alin. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, 

proiectul de amenajament pastoral se întocmeşte potrivit ghidului - cadru elaborat de 

Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajişti Brașov, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din normele metodologice. 

  Proiectul de amenajament pastoral cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele 

elemente:  

  a) - descrierea situației geografice, topografice și planul parcelar al pajiștilor 

aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale;  

  b) - descrierea solului și a florei;  

  c) - capacitatea de pășunat a pajiștii;  

  d) - lucrările de îngrijire și îmbunătățire a pajiștilor; 

  e) - planul de fertilizare și măsurile agropedoameliorative. 

  Proiectul de amenajament pastoral pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor 

legali ai acestora din municipiul Brad s-a întocmit în colaborare cu  Direcţia pentru 

Agricultură Judeţeană Hunedoara, conform Contractului de servicii nr. 74/06.11.2018 şi este 

anexat proiectului de hotărâre.  



 În contextul celor de mai sus și ținând cont de Decizia finală nr. 37/09.05.2019 a 

Agenției pentru protecția Mediului Hunedoara, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin 

care a propus aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile proprietarilor și/sau 

deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad, județul Hunedoara și-l supun plenului 

Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma  prezentată.  

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț  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, Ancuța Florentina Miheț , supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr.66/2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral 

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

județul Hunedoara  

 

Punctul  nr. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea  componenţei  Comisiei 

Locale de Ordine Publică în municipiul Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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, luând în considerare interesul 

comunității locale cu privire la asigurarea și menținerea ordinii și liniștii publice pe raza 

administrativ – teritorială a municipiului Brad, precum și pentru apărarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și 

descoperirea infracțiunilor, la nivelul municipiului Brad,  prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr. 23/2011, cu modificările ulterioare, s-a constituit şi funcţionează 

Comisia Locală de Ordine Publică, organism cu rol consultativ. 

Domeniul principal de acțiune al acestei comisii îl constituie asigurarea ordinii publice. 

În sens larg, asigurarea ordinii publice cuprinde ansamblul măsurilor ce se întreprind pentru 

respectarea legalității, prevenirea și descurajarea unor acțiuni care generează tulburări sociale 



sau manifestări de violență pe timpul adunărilor și manifestațiilor publice, activităților 

culturale și sportive.    

  Comisia Locală de Ordine Publică este constituită, după caz, din: primar, şeful 

unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei 

locale, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi 3 consilieri locali, desemnaţi de 

autoritatea deliberativă. 

 Şedinţele acestei comisii sunt conduse de primar, iar modul de funcţionare al comisiei 

este stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia. 

 Având în vedere faptul că, atât la nivelul  Poliţiei Municipale Brad, cât și la nivelul 

Consiliului Local al Municipiului Brad, au intervenit o serie de schimbări, a iniţiat prezentul 

proiect de hotărâre prin care a propus modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului 

Local Brad nr. 23/2011, cu modificările ulterioare, și – l supune plenului Consiliului Local 

Brad spre dezbatere  în forma prezentată. 

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

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

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, solicită doamnelor şi 

domnilor consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a trei reprezentanţi ai 

Consiliului Local Brad al Municipiului Brad pentru a face parte din această comisie. 

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, propune ca domnul consilier local, Vasile 

Bârea, să facă parte, din comisie. 

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

Mihai Mureș, să facă parte, din comisie. 

Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, propune ca domnul consilier local,  

Viorel Curtean, să facă parte, din comisie. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, întreabă dacă mai sunt alte 

propuneri. 

Nemaifiind alte propuneri, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului 

Brad, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru 

adoptarea art. I  al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 

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

completările ulterioare. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, anunţă luarea unei pauze 

pentru întocmirea buletinelor de vot. 

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

Florentina Miheț, a invitat consilierii locali la vot. 

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

au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, a prezentat procesul verbal 

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



cu 16  voturi „pentru”, toți cei trei  consilieri locali propuși  să facă parte din Comisia 

Locală de Ordine Publică. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr.67/2019 pentru modificarea  componenţei  Comisiei 

Locale de Ordine Publică în municipiul Brad. 

 

 Punctul  nr. 9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil – teren din domeniul 

public în domeniul privat al Municipiului Brad, precum și dezmembrarea acestuia în 

vederea vânzării – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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 municipiul Brad, în zona străzii 

Șteampurile Vechi, înainte de anul 1989, au fost amenajate o serie de locuințe de serviciu 

pentru muncitorii de la Mina Barza. Construcțiile au fost amenajate pe terenul care, în 

prezent, se regăsește inventariat în domeniul public al Municipiului Brad și nu au fost notate 

în cartea funciară. 

 Întrucât persoanele care locuiesc aici doresc să-și intabuleze locuințele care, între timp, 

au devenit proprietate personală, au solicitat instituției noastre vânzarea terenului aferent 

construcțiilor. 

 Imobilul – teren solicitat are o suprafață de 1.000 mp. și este identificat prin C.F. nr. 

67251 Brad, nr. cadastral 67251, având categoria de folosință ”curți, construcții”. 

 În vederea vânzării, se impune trecerea imobilului – teren din domeniul public în 

domeniul privat al Municipiului Brad precum și dezmembrarea acestuia. 

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

trecerea imobilului – teren în suprafață de 1.000 mp., situat în municipiul Brad, strada 

Șteampurile Vechi,  din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad, precum și 

dezmembrarea unui lot de 702 mp. din acesta în vederea vânzării și – l supune plenului 

Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

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

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

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



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

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

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul de 

hotărâre şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2019 privind  trecerea unui imobil – teren din 

domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad, precum și dezmembrarea 

acestuia în vederea vânzării. 

 

Punctul  nr. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 35/2019 privind darea în administrarea și gestiunea S.C. APA PROD S.A. Deva – 

operator al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare - a unor bunuri imobile,  

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

Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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 consilier local Ioan Hărăguș iese din sala de ședință. 

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

35/2008 a fost aprobată asocierea Municipiului Brad, prin Consiliul Local al Municipiului 

Brad, cu Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și localitățile din județul 

Hunedoara în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest 

Hunedoara”. 

    Ulterior constituirii acestei asociații, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2009 

aceasta a fost mandatată  să semneze, în numele și pe seama Municipiului Brad, Contractul 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 5400/2009 cu  

operatorul  serviciului public de alimentare cu apă și canalizare S.C. APA PROD S.A. Deva. 

     Prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013 (faza 1) și Programul 

Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (faza 2) a fost realizat de către S.C. Apa Prod 

S.A. Deva  Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Hunedoara”. 

     Cele două faze au constat în extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată 

în județul Hunedoara – cod SMIS 41097 și respectiv fazarea proiectului „Extinderea și 



reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”        - cod SMIS 2014 

+102021. 

 Ca urmare a finalizării acestui proiect comisiile de predare – primire au procedat la 

predarea – primirea  obiectivelor de investiții realizate  în Municipiul Brad, bunurile 

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

în inventarul domeniului public al Municipiului Brad, întregind infrastructura tehnico-

edilitară a serviciului local de producere, transport și distribuție a apei potabile și a 

serviciului local de canalizare. 

 Conform prevederilor  Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

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

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

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

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

 Întrucât aceste bunuri urmează a face obiectul unui act adițional la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 5400/2009, se 

impune modificarea art. 1 alin. 1  și art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2019 astfel:        

 „ Art. 1. (1) - Se aprobă darea în administrarea și gestiunea S.C. APA PROD S.A.  

Deva – operator al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – a unor bunuri 

imobile, proprietatea publică a Municipiului Brad, județul Hunedoara, completându-se în 

mod corespunzător contractul de delegare al serviciului de alimentare cu apă și canalizare 

al Municipiului Brad”. 

       „Art. 5. - Se  mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest” 

Hunedoara să încheie act adițional la contractul de delegare al serviciului de alimentare cu 

apă și canalizare al Municipiului Brad în sensul prevăzut la art. 1 alin.1 din prezenta 

hotărâre”. 

     Celelalte articole din hotărâre vor rămâne neschimbate. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 35/2019 privind  darea în 

administrarea  și gestiunea S.C. APA PROD S.A.  Deva – operator al serviciului public de 

alimentare cu apă și canalizare – a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului 

Brad, județul Hunedoara și-l supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma 

prezentată. 

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

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

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Bogdan – Sorin Ștefea,  precizează că, potrivit prevederilor 

art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, dumnealui nu votează la acest proiect de hotărâre. 

 



 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 14 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu), 1 consilier local 

„lipsă vot” ( Ioan Hărăguș) și 1 consilier local nu votează (Bogdan – Sorin Ștefea ) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr.  69/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 35/2019 privind darea în administrarea și gestiunea S.C. APA PROD S.A. Deva – 

operator al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare - a unor bunuri imobile,  

proprietatea publică a Municipiului  Brad, județul Hunedoara.  

 

Punctul  nr. 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 90  din Blocul 

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

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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.  

 Revine în sala de ședință, domnul consilier local, Ioan Hărăguș. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că locuința nr. 90 din Blocul 105 G, situat 

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

chirie de către doamna Hurdea Claudia - Florina, în perioada 2012 - 2018, în baza 

Contractului de închiriere nr. 135/15.01.2012. 

 Prin Sentința Civilă nr. 908/2019, instanța de judecată a dispus evacuarea susnumitei 

din locuința nr. 90 din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 

2,  judeţul Hunedoara  pentru neachitarea chiriei lunare. 

 Astfel, în data de 17.05.2019, această locuință a fost preluată de către Primăria 

Municipiului Brad, în baza procesului  verbal de predare – preluare nr. 26444/17.05.2019. 

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

suprafață totală de 11,00 mp. 

 Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din 

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

depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, precizează că lasă la 

latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad să facă 

propuneri în acest sens. 

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

repartizarea locuinţei nr. 90, din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian 



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

dezbatere în forma prezentată. 

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

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

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

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

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, în calitate de  președinte al Comisiei 

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

prezentă 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:  Borbely Violeta Elena, Hurșan Flaviu Dan, Stanciu 

Florentina  Cristina și Airinei Florin Cătălin. 

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

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

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

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

trecute toate cele patru persoane și anume:  

  

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

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

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

  

 HURȘAN FLAVIU DAN – are domiciliul stabil în Brad, str. Aleea Primăverii, bl. 

AB15, sc.2, ap. 5 proprietatea fratelui său Hurșan Bogdan, locuință dobândită prin moștenire. 

 Datită faptului că fratele său îl somează să părăsească locuința, în urmele amenințărilor 

și agresării, a fost nevoit să plece și după spusele sale a dormit sub pod. 

 Este amenințat și agresat zilnic pentru a părăsi locuința. 

 Este foarte bolnav, conform actelor medicale depuse, este pensionat de boală, cu o 

pensie lunară de 520 lei. 

 

 STANCIU  FLORINA  CRISTINA  – are domiciliul stabil în Brad, sat Țărățel, nr. 

240 unde, împreună cu mama sa, au fost tolerate în spațiu de către domnul Manea Nicolae. 

 Datorită unor neînțelegeri proprietarul le-a pus în vedere să își găsească o locuință. 



 Acum locuiește pe str. Avram Iancu , nr. 5A, împreună cu mama sa, care are probleme 

de sănătate, unde este tolerată în spațiu de către domnul Trifan Marcel. 

 Este angajată la S.C. REVITAL S.R.L. , are un salariu net lunar de 1500, 00 lei iar 

mama sa este nagajată la S.C. PAN AUR S.R/L/, cu un salariu net lunar de 1500,00 lei. 

 

 AIRINEI FLORIN CĂTĂLIN – are domiciliul în Brad, pe str. 1 Iunie, bloc C5, ap.2, 

locuință al căreoi proprietar este un prieten, domnul Stan Viorel. 

 Efectiv, locuiește pe str. 1 Iunie, bl.2B, ap.30 unde, proprietară este doamna Iga 

Nicoleta, căreia îi plătește 300,00 lei/lună și contravaloarea utilităților. 

 Nu este căsătorit și nu are copii. 

 Este încadrat în grad de handicap permanent, conform certificatului de încadrare în 

grad de handicap nr. 63901/15.12.2008. 

 Este angajat pe perioadă nedeterminată la Î.I. OPREA G. LUCREȚIA , ocupând 

funcția de vânzător, cu un venit net lunar de 1275,00 lei. 

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 preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  anunţă luarea unei pauze 

pentru întocmirea buletinelor de vot. 

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

Florentina Miheț, a invitat consilierii locali la vot. 

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

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

Domnul  preşedinte de şedinţă, Mihai Mureș, a prezentat procesul verbal întocmit cu 

privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, doamna Stanciu Florina  

Cristina  a obținut 16 votri ”pentru”iar  ceilalți trei solicitanți  nu au  obținut nici un vot,  

astfel că locuința nr. 90 din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în municipiul Brad, strada Adrian 

Păunescu, judeţul Hunedoara va fi repartizată doamnei Stanciu Florina  Cristina”.                                                                                    

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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, Ancuța Florentina Miheț , supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2019 privind repartizarea locuinţei nr. 90  din Blocul 

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

 



Punctul  nr. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea 

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

pentru tineri, destinate închirierii  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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. 

34/2019 au fost aprobate propunerile privind criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în 

soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate 

închirierii. 

Urmare Avizului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 

62407/20.05.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Brad sub nr. 26957/23.05.2019 , am 

inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care supun spre aprobare criteriile pentru stabilirea 

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

tineri, destinate închirierii, în municipiul Brad, județul Hunedoara, precum și a   listei 

cuprinzând actele necesare verificării îndeplinirii criteriilor de acces, precum și cele necesare 

calculării punctajului în vederea stabilirii listei de priorități. 

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

stabilite prin punctaj. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

venitul mediu net lunar/membru de familie. 

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

numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale. 

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

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

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

Agenției Naționale pentru Locuințe. 

  În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și-l  supune 

plenului Consiliului Local al Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată 



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

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

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

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

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

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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. 1din 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, Ancuța Florentina Miheț , supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr.71/2019 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea 

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

pentru tineri, destinate închirierii. 

 

Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului Municipiului 

Brad pe anul 2019  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, 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”. 

          Prin dresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara nr. 

10281/23.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 26989/24.05.2019, s-a 

diminuat bugetul Municipiului Brad cu suma de 92 mii lei destinată pentru plata drepturilor 

copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, a inițiat prezentul 

proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019, 

în sensul stabilirii veniturilor în sumă de 32.460,11  mii lei şi a cheltuielilor în sumă de  

36.155,61  mii lei. 

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

venituri, cât și la cheltuieli cu  suma de  92 mii lei după cum urmează: 



     - la venituri  se  modifică cu suma de  - 92 mii  lei  capitolul bugetar 11.02 – „Sume 

defalcate din TVA”, conform Anexei nr. 1 care  va face parte integrantă din  hotărâre; 

     - la cheltuieli  se modifică cu suma de - 92 mii  lei  capitolul  bugetar 65.02  –

„Învățământ”, conform Anexei  nr. 2 care va face parte integrantă din hotărâre. 

         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, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru 

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

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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, Ancuța Florentina Miheț , supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2019 privind rectificarea bugetului Municipiului 

Brad pe anul 2019.  

 

Suplimentar  2. Proiect de hotărâre privind  sărbătorirea  Zilelor Municipiului 

Brad,  Ediţia a XVIII-a – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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 sărbătoarea anuală ocazionată de 

desfăşurarea Zilelor Municipiului Brad, este o manifestare cultural - sportivă complexă, cu 



participarea unor ansambluri folclorice, a unor artişti români de muzică uşoară şi muzică 

populară consacraţi, dedicată comunității locale și cu rezonanță la nivel județean și național.  

Scopul organizării acestei activităţi şi manifestări cultural educative, artistice şi 

sportive este de a satisface nevoile culturale ale comunităţii brădene prin oferirea de produse 

şi servicii culturale diverse, de creştere a gradului de acces la participarea cetăţenilor la viaţa 

culturală. 

 Prin procesul verbal nr. 26635 încheiat în data de 20.05.2019, cu ocazia întrunirii în 

şedinţă operativă de lucru, Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului nr.  307/17.05.2019 

a  hotărât ca sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XVIII - a să se desfăşoare în 

perioada 16-18 august 2019, conform Programului principalelor manifestări cultural - 

educative, artistice şi sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 4/2019, 

stabilind totodată şi un program orientativ  al manifestărilor propuse a se desfășura. 

Ţinând cont de faptul că sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad a devenit o tradiţie în 

localitatea noastră, ajungând  la Ediţia a XVIII – a, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin 

care a propus aprobarea sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVIII - a, în perioada 

16-18 august 2019. 

 În art. 2 al proiectului de hotărâre  a propus ca alături de comisia constituită potrivit 

dispoziţiei primarului să fie cooptaţi şi cinci consilieri locali din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Brad iar în art. 3 a propus alocarea sumei de 200.000 lei, sumă care a fost 

prevăzută în bugetul local pentru acţiunile dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, 

Ediţia a XVIII - a, la care se adaugă veniturile provenite din sponsorizări și alte venituri 

încasate cu aceeaşi destinaţie. 

În contextul celor de mai sus a supus spre dezbatere plenului Consiliului Local Brad  

proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  precizează că la art. 2 din 

proiectul de hotărâre trebuie propuşi  5 consilieri locali care, împreună cu Comisia desemnată 

prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad, se vor ocupa de organizarea în condiţii optime 

a manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVIII - a. 



 Doamna consilier local, Curtean Viorel, menţionează că, de drept, din comisie  făceau 

parte preşedinţii comisiilor de specialitate şi propune  pe cei 5 preşedinţi ai comisiilor de 

specialitate şi anume: Vasile Podaru, Dorel Leaha Ştefan, Ancuţa Florentina Miheţ, 

Alexandra Chiș şi Mihai Mureş să se ocupe, alături de comisia desemnată prin Dispoziţia 

Primarului, de organizarea în condiţii optime a manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilelor 

Municipiului Brad, Ediţia a XVIII – a. 

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

locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 2 al acestui 

proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, anunţă luarea unei pauze 

pentru întocmirea buletinelor de vot. 

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

Florentina Miheț,  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, Ancuța Florentina Miheț  Doamna preşedinte de 

şedinţă, Ancuța Florentina Miheț , a prezentat procesul verbal întocmit cu privire la rezultatul 

votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost aleşi toți cei  cinci consilieri locali 

propuşi, cu 16 voturi „pentru”, 1consilier local absent ( Adina Beciu).  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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, Ancuța Florentina Miheț , supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2019 privind  sărbătorirea  Zilelor Municipiului Brad,  

Ediţia a XVIII-a . 

 

Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant în 

Adunarea Generală a  S.C. APAPROD S.A. DEVA – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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. 225/2004 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al Municipiului Brad 

cu Consiliul Judeţean Hunedoara şi alte consilii locale din judeţ pentru înfiinţarea S.C. 



APAPROD S.A. DEVA pentru implementarea proiectului ,,Reabilitarea sistemului de 

alimentare cu apă în judeţul Hunedoara prin program SAMTID”, iar prin Hotărârea 

Consiliului local Brad nr. 148/2011 s-a aprobat numirea domnului Nicula Daniel Cornel, 

inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Autorizare, Monitorizare, 

Control Transport Public Local, Transport în Regim de Taxi şi în Regim de Închiriere  ca 

reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a S.C. 

APAPROD S.A. DEVA. 

 În urma  încetării contractului de muncă al acestuia și  a ocupării prin concurs a 

postului vacant de inspector de specialitate din cadrul Compartimentului Unitatea Locală de 

Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice de către doamna Simulesc Mioara 

- Alina  a  inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus numirea reprezentantului 

Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală  S.C. APAPROD S.A. DEVA 

în persoana doamnei Simulesc Mioara - Alina,  inspector de specialitate din cadrul 

Compartimentului  Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități 

Publice și – l supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere  în forma prezentată. 

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

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

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr.74/2019 privind numirea unui nou reprezentant în 

Adunarea Generală a  S.C. APAPROD S.A. DEVA.  

 

Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 

HUNEDOARA”  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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. 8/2013, domnul HERCZEG ADRIAN, inspector de specialitate, grad I 

din cadrul Compartimentului Autorizare, Monitorizare, Control Transport Public Local, 



Transport în Regim de Taxi şi în Regim de Închiriere  a fost numit  reprezentantul  

Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

PREST HUNEDOARA”. 

 În urma ocupării prin concurs a postului vacant de inspector de specialitate din cadrul 

Compartimentului Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități 

Publice de către doamna Simulesc Mioara - Alina se impune înlocuirea reprezentantului 

Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

PREST HUNEDOARA” domnului HERCZEG ADRIAN cu aceasta. 

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

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA HUNEDOARA”, 

în persoana doamnei Simulesc Mioara - Alina,  inspector de specialitate din cadrul 

Compartiment  Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice 

și – l supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere  în forma prezentată. 

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

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

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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, Ancuța Florentina Miheț, supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr.75/2019 privind numirea unui nou reprezentant în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 

HUNEDOARA”.  

 

Suplimentar 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței  unui imobil – 

teren la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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. 3  alin. 4 din 

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare, „Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din 



bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, 

declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri 

de uz sau de interes public naţional ori judeţean”. 

 În cursul anului 2008, Municipiul Brad a fost pus în posesie de către comisia de punere 

în aplicare a Legii fondului funciar cu o suprafață de 304,4 hectare vegetație forestieră, 

conform procesului verbal nr. 312/20.12.2008. 

 Ulterior, a fost emis Titlul de proprietate nr. 20/10984, paginile 1 și 2, act care atestă 

proprietatea asupra suprafeței de 304,40 hectare teren cu vegetație forestieră. 

 Menționează că, odată cu atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului 

Brad, județul Hunedoara, imobilul  va fi intabulat după care urmează a se promova proiect de 

hotărâre de completare a domeniului public al municipiului Brad. 

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

atestarea apartenenței unui imobil - teren la domeniul public al Municipiului Brad, județul 

Hunedoara și – l supune  plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere  în forma prezentată. 

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

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

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

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

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

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

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

     Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,  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, Ancuța Florentina Miheț , supune la vot proiectul de 

hotărâre  şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Adina Beciu)  se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2019 privind  atestarea apartenenței  unui imobil – 

teren la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara.   

 

 Punctul nr. 14.  Informarea nr. 26938/23.05.2019 privind cauzele aflate pe rolul 

instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

 Domnii și doamnele consilieri locali au luat act despre această informare. 

 

 

 



 Punctul  nr. 15. Diverse 
  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că în data de 12.05.2019 în Municipiul 

Brad a avut loc cea de-a doua ediție a Festivalului Romilor,  manifestare care face parte din 

proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, „Comunitatea Brad acceptă sprijinul nostru” având cod SMIS 101234. 

Menționează că  în acest sens s-a încheiat un protocol de colaborare care are la bază Acordul 

de parteneriat din data de 05.07.2017 dintre Asociația non profit L&C Consulting și Primăria 

Municipiului Brad, S.C. INTERLOG COM S.R.L. și Școala Gimnazială Mircea 

Sântimbreanu Brad. Precizează că Primăria Municipiului Brad a pus la dispoziția 

organizatorului doar suprafața de teren necesară organizării evenimentului, respectiv a 

parcarea aferentă terenului sintetic de sport din Cartierul Micro1 de pe strada Aleea 

Privighetorilor, branșamentul și necesarul de energie electrică pentru scena tehnică și 

organizatori pentru intervalul orar 10.00 - 21.00 în ziua de 12 mai 2019. Nu este vorba despre 

nici o implicare financiara din parte Municipiului Brad. A fost o acțiune organizată exclusiv 

de către asociatul nostru, Asociația  L&C Consulting. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită domnilor consilieri locali să ia act, dacă se 

poate, de acest protocol de colaborare. Va trebui să aibă și avizul de principiu al Consiliului 

Local al Municipiului Brad. 

 Domnii și doamnele consilieri au luat act de acest protocol de colaborare și au avizat 

favorabil protocolul supus atenției. 

 

 Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, informează că Școala Gimnazială 

„Mircea Sântimbreanu” – al cărei director este -  a obținut titlul de Școală Europeană iar în 

data de 04.06.2019 se va deplasa cu o delegație la București pentru a participa la festivitatea 

de premiere. Se declară fericită și mulțumită de activitatea colegilor și precizează că doar în 

echipă pot face lucruri bune pentru comunitatea noastră. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, împreună cu Consiliul Local al Municipiului Brad 

felicită această reușită. 

 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, își exprimă nemulțumirea față de declasarea 

Colegiului Național „Avram Iancu” Brad la statutul de „Liceu Teoretic”. În acest sens 

precizează că dorește să inițieze o analiză a activității desfășurată de către Colegiul Național 

”Avram Iancu”, să vedem în ce măsură a existat vreo vină pentru care colegiul a devenit 

liceu. Precizează că a discutat cu Inspectoratul Școlar și ar dori să poarte o discuție și cu 

conducerea liceului, cu domnii profesori, pentru a vedea în ce măsură ar ptea reclasa liceul. 

Este un aspect pe care trebuie să-l avem în vedere pentru că această unitate de învățământ 

formează tinerii pentru viitorul Municipiului nostru. Dânsul personal se declară nemulțumit 

de faptul că Colegiul Național ”Avram Iancu” a căzut la nivelul de liceu. Solicită 

consilieriolor locali sprijin în demersul său, cu atât mai mult cu cât această unitate de 

învățământ împlinește în acest an 150 de ani de existență. 

 Domnii și doamnele consilieri sunt, în unanimitate, de acord cu cele propuse de către 

domnul Primar, Florin Cazacu. 

 



 Domnul consilier local, Vasile Bârea, anunță două activități, una aniversativă și alta de 

omagiere: 

 1. În data de 1 iunie 2019 Batalionul 26 Vânători de Munte împlinește 50 de ani de la 

înființare în Garnizoana Brad. Chiar dacă de vreo doi ani are o altă denumire, acest batalion 

își păstrează specificul de vânători de munte, mai ales că-și păstrează și denumirea onorifică 

de ”26 Avram Iancu”. Crede că sunt de acord să-i felicite pe toți cei care fac parte acum din 

acest batalion: militarii profesioniști activi și în rezervă, precum și personalul civil. 

Precizează că acest batalion a participat activ la viața socială. S-au realizat niște obiective în 

partea locului la care ei și-au adus o contribuție majoră, și anume: Casa Memorială Crișan, 

Asociația Sportivă Armata Aurul Brad, Panteonul Moților din Țebea, iar la catastrofa de la 

Certej. Deci iată că batalionul și-a făcut cu prisosință datoria aici în zonă aducând contribuții 

semnificative la înlăturarea efectelor calamităților naturale, iar în decembrie  1989 au 

contribuit la paza importantelor instituții și edificii din orașul nostru. 

 Urează Batalionului 26 Vânători de Munte „LA MULȚI ANI!” 

 Probabil că evenimentul se va desfășura în 11 iunie 2019 din motive obiective. 

 2. În data de 15 iunie 2019, la Statuia lui Avram Iancu  din Orașul Nou, va avea loc 

omagierea a 195 de ani de la nașterea eroului național Avram – Iancu. Consideră că ar fi bine 

să participăm în număr cât mai mare să-l omagiem pe Crăișorul Munținlor Apuseni. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că ar dori să facă o completare la 

evenimentul din data de 15 iunie 2019. Acțiunea pe care o desfășoară Societatea Cultural 

Patriotică Avram Iancu la statuia din Orașul Nou, este organizată „pe vremea cireșelor” , 

neștiindu-se exact data la care a fost năcut Avram Iancu, doar anul 1824. Cu prilejul acestei 

manifestări, ne-am propus și este o acțiune a noastră a tuturor, nu doar a societății, să sfințim 

bustul lui Avram Iancu. Este vorba despre bustul care va fi amplasat în holul central al 

Primăriei Municipiului Brad, obiectiv de investiții care a fost aprobat de către Consiliul 

Local al Municipiului Brad prin bugetul local al Municipiului Brad din acest an. Acesta este 

exemplarul numărul doi, o copie fidelă a celui din sala Transilvania de la Guvernul 

României. Le comunică domnilor consilieri că pe data de 15 iunie 2019 sunt invitați deja la 

acest evenimant, urmând să primească și o invitație oficială în acest sens. 

Mai precizează că până atunci speră ca și investiția din fața blocului D2 de pe strada 

General Vasile Milea să fie într-un stadiu de realizare cât mai avansat. Este o investiție 

așteptată de foarte multă vreme. După ce am realizat în proporție de 80%  covorul asfaltic de 

pe strada Avram Iancu, urmează, chiar în cursul zilei de 31 mai 2019 să se toarne covor 

asfaltic și pe strada General Vasile Milea și în parcarea din fața blocului D2 și toată zona 

respectivă să fie amenajată ca un motiv de sărbătoare pentru data de 15 iunie 2019. 

  

 Domnul delegat sătesc, Liviu Groza, menționează că, în urma ploilor abundente  din 

ultimul timp, s-au format foarte multe gropi în asfalt, pârâul s-a colmatat și s-au erodat 

marginile drumului.  Astfe, solicită reabilitarea drumului și menționează că ar fi bine dacă s-

ar pune și niște rigole cu grilaj pentru preluarea apelor pluviale dat fiind faptul că nu există 

subtraversări în acest sens. Acestea pot fi și curățate și preiau apele de pe anumite ulițe. 

Revine și la solicitarea amenajării uni spațiu de joacă pentru copiii din satul Ruda Brad al 

căror număr a crescut semnificativ în ultimul timp. 



 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că știe ce s-a întâmplat în zonă și se va 

interveni cât se poate de repede. În ceea ce privește locul de joacă, precizează că îl va avea în 

vedere ca pe o viitoare investiție în zonă și speră să o și finalizeze în acest an. 

 

 Domnul consilier local, Dorin Sorin David, menționează că aceasta este ultima ședință 

de consiliu la care dumnealui va participa în calitate de consilier local întrucât se va retrage 

din Consiliul Local al Municipiului Brad. Mulțumește tuturor celor care l-au acceptat, l-au 

suportat cu bune, cu rele, iar celor care s-au simțit jigniți de vorbele sale, de comportamentul 

său, le cere scuze. Precizează că s-ar bucura să rămână în amintire ca un consilier onest și de 

bună credință acestei comunități. 

  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, 

Mulțumește pentru plusul de valoare pe care l-a dat acestei distinse adunări de consilieri. 

Menționează că va trebui să depună în acest sens o cerere scrisă și-și exprimă regretul că 

domnul consilir local, Dorin Sorin David, nu va mai face parte din acest organ deliberativ, 

dar este o opțiune personală și nu-l felicită pentru acest lucru. 

 

 Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț  

declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data 

de 30 mai  2019.  

 

 

 

Brad, 30.05.2019 
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