R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 31 iulie 2017, cu ocazia şedinţei
Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa de îndată s-a
făcut în data de 31 iulie 2017 prin Dispoziţia nr. 483/31.07.2017 emisă de Primarul
Municipiului Brad, conform prevederilor art. 39 alin. 4 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de 31 iulie 2017.
La şedinţă au fost prezenţi 15 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în
funcţie, 2 consilieri locali absenţi ( Dorel Leaha Ştefan şi Dorin Sorin David).
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi domnişoara Mihaela
David, care prin Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de
conducere temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada
concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: doamna Florina Mateş – consilier în cadrul
Compartimentului Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad şi doamna Gabriela-Octavia Petrean – şef Serviciu Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.
Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată
şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia.
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi, prevederile art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul
local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea
inclusiv , are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului
local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1 )
sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios
administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, precizează că domnul
consilier local, Dorin Sorin David, este absent şi ca urmare trebuie ales un preşedinte

de şedinţă.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca domnul consilier local, Vasile
Podaru să conducă lucrările şedinţei din data de 31.07.2017 convocată de îndată.
În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă
şi precizează că urgenţa acestei şedinţe este impusă de faptul că potrivit noii legislaţii
pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale
„administraţie”, din care fac parte şi autorităţile administraţiei publice locale, se
stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative care este competentă, să aprobe în
condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii administrativ-teritoriale, la
propunerea autorităţii executive, autoritate ce are atribuţia de a gestiona sistemul de
salarizare, în calitate de ordonator principal de credite, precum şi atribuţia de a
propune un astfel de proiect de act administrativ, prin raportare la legislaţia specifică
în materie de administraţie publică locală, cu luarea în considerare a finanţării
numărului total de posturi, stabilit, în condiţiile legii, de Instituţia Prefectului
Judeţului Hunedoara.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că Legea-cadru a salarizării
personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017 a intrat în vigoare la data de 01
iulie 2017, iar astăzi fiind 31 iulie 2017, este ultima zi în care trebuie aprobat
proiectul de hotărâre pentru a se putea emite dispoziţiile cu reîncadrarea pe funcţii,
grade/trepte profesionale, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă şi stabilirea
salariilor de bază, începând cu luna iulie 2017.
Pentru lămuriri suplimentare cu privire la conţinutul proiectului de hotărâre
susmenţionat sunt prezente la şedinţă, în calitate de invitaţi: doamna Florina Mateş
– consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad şi doamna Gabriela-Octavia Petrean – şef Serviciu
Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.
Ulterior, domnul Primar, Florin Cazacu dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea pe funcţii, grade/trepte profesionale,
gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă şi stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Local nr. 137/2015 privind aprobarea noului Regulament de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
4. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune aprobării Ordinea de zi

şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Dorel Leaha Ştefan şi Dorin
Sorin David), se aprobă.
În continuare se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi astfel
cum a fost aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive.
Domnul Primar, Florin Cazacu, citeşte expunerea de motive, menţionând că
domnul consilier local, Dorin Sorin David, care a fost ales în funcţia de preşedinte de
şedinţă în luna IUNIE 2017 pentru o perioadă de trei luni nu este prezent şi ca atare
potrivit articolului unic din Legea nr. 200/2015 pentru modificarea art. 47 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru a conduce lucrările şedinţei din data de 31 iulie 2017,
convocată de îndată.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David prezintă consilierilor locali modul în care
se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Dorel Leaha Ştefan şi Dorin
Sorin David ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2017 privind alegerea
preşedintelui de şedinţă.
Punctul nr. 2.
Proiect de hotărâre privind reîncadrarea pe funcţii,
grade/trepte profesionale, gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă şi stabilirea
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad şi din instituţiile şi
serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive.
Domnul Primar, Florin Cazacu, citeşte expunerea de motive, menţionând că

prin Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice se propune reîncadrarea pe funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţii
corespunzătoare vechimii în muncă şi stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Brad.
Primarul, în calitatea sa de ordonator principal de credite, are, potrivit art. 3
alin. 1 din Legea nr. 153/2017, atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, iar în
calitatea de autoritate executivă, are, în conformitate cu art. 45 alin. 6 coroborat cu
art. 63 alin. 1 lit. c şi d, alin. 4 lit. a şi alin. 5 lit. a-e, atribuţia, de a propune autorităţii
deliberative aprobarea unui astfel de proiect de act administrativ, cu luarea în
considerare a finanţării numărului total de posturi, stabilit, în condițiile legii de
Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara.
Având în vedere prevederile art. 11, alin. (1) din Legea-cadru nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform
cărora ”Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei
ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi
consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se
stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei
sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor
salariaţilor”, precum şi prevederile alin. (3) ale aceluiaşi articol potrivit cărora
”Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de
credite, cu respectarea prevederilor art. 25”.
Ţinând seama de precizările referitoare la reîncadrarea personalului din art.36
alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, potrivit cărora:
”(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului
salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcţii, grade/trepte profesionale,
gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate/vechime în
învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de
funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare potrivit art. 38.
(2) În cazul în care funcţia deţinută nu se regăseşte în prezenta lege,
reîncadrarea se face pe una dintre funcţiile prevăzute în anexe.”, respectiv
Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii
sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor, prevăzute
în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea-cadru
nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Luând în considerare prevederile art.3 alin.(1) din Legea-cadru nr.
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform
cărora ”Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi
autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite” cu respectarea
principiilor sistemului de salarizare stabilite de art. 6 al Legii-cadru
nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, şi
anume:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

principiul legalităţii;
principiul nediscriminării;
principiul egalităţii;
principiul importanţei sociale a muncii;
principiul stimulării personalului din sectorul bugetar;
principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi
domeniu;
g) principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale;
h) principiul sustenabilităţii financiare;
i) principiul publicităţii în sensul transparenţei veniturilor;
şi cu aplicarea criteriilor generale de ierarhizare a posturilor în vederea stabilirii
salariilor de bază şi a indemnizaţiilor de încadrare prevăzute de art. 8 din Legea-cadru
nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,:
a) cunoştinţe şi experienţă;
b) complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor;
c) judecata şi impactul deciziilor;
d) responsabilitate, coordonare şi supervizare;
e) dialog social şi comunicare;
f) condiţii de muncă;
incompatibilităţi şi regimuri speciale.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că la stabilirea coeficienţilor de
salarizare s-au avut în vedere principiile sistemului de salarizare stabilite în Legea nr.
153/2017, criteriile de performanţă stabilite în acelaşi act normativ, tranşele de
vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele
procentuale corespunzătoare acestora, au fost numeroase consultări cu salariaţii
instituţiei, cu Viceprimarul Municipiului Brad, cu Secretarul Municipiului Brad, cu
şeful Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale, cu salariaţi
din cadrul Compartimentului Resurse Umane, cu salariaţi din cadrul
Compartimentului Juridic, cu preşedintele Sindicatului Salariaţilor din Primăria
Municipiului Brad, s-au studiat coeficienţii de salarizare aprobaţi de alte autorităţi ale
administraţiei publice locale din judeţ, cum ar fi de exemplu: Haţeg, Orăştie, Simeria.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că în data de 31.07.2017, ora
11,00 a avut loc şi o dezbatere publică referitoare la acest proiect de hotărâre,
prezentând totodată şi coeficienţii de ierarhizare conform Anexei la proiectul de
hotărâre.
Domnul consilier local, Mihai Mureş apreciază că s-a făcut dreptate pentru
prima dată şi pentru bugetarii din administraţia publică locală.
Domnul consilier local, Ioan Hărăguş întreabă care este diferenţa valorică
dintre salariul viceprimarului şi salariul secretarului.
Domnul Primar, Florin Cazacu răspunde că primarul şi viceprimarul sunt
demnitari şi beneficiază de indemnizaţie al cărui coeficient este stabilit prin lege în

funcţie de numărul de locuitori, iar în cazul Municipiului Brad coeficientul
primarului este 6,00 şi al viceprimarului este 5,00 şi ca atare coeficientul de
ierarhizare al secretarului municipiului este mai mic decât coeficientul
viceprimarului, conform prevederilor legale.
Domnul consilier local, Vasile Bârea precizează că este un lucru foarte bun,
atâta timp cât s-au respectat principiile, criteriile de performanţă şi ierarhia pe trepte
de salarizare, iar acum trebuie să înţeleagă toţi salariaţii că sunt obligaţi să îşi
îndeplinească atribuţiile de serviciu cât mai bine şi cu toată responsabilitatea.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David prezintă consilierilor locali modul în care
se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2
lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor
locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Dorel Leaha Ştefan şi Dorin
Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2017 privind
reîncadrarea pe funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţii corespunzătoare
vechimii în muncă şi stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad.

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local
nr. 137/2015 privind aprobarea noului Regulament de
Organizare șşi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive.
Domnul Primar, Florin Cazacu, citeşte expunerea de motive, menţionând că
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 a fost aprobat Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Brad.
Urmare intrării în vigoare la data de 1 iulie 2017 a Legii nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit căruia ”Prin derogare de
la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31
decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali
pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din
indemnizaţia lunară a primarului, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. 2

din Legea 153/2017“, se impune modificarea art. 96 alin. 1 şi alin 2 din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Brad
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2017, în sensul prevederilor legale
mai sus invocate.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David prezintă consilierilor locali modul în care
se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2
lit. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor
locali prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Dorel Leaha Ştefan
şi Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2017 pentru
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 privind
aprobarea noului Regulament de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local
al Municipiului Brad.
Punctul nr. 4. Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu solicită consilierilor locali să fie de acord ca
şedinţa ordinară din luna august 2017 să se desfăşoare în data de 10 august 2017.
Domnii şi doamnele consilieri locali sunt de acord cu această solicitare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, mulţumeşte încă o dată doamnelor
şi domnilor consilieri locali pentru prezenţă.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, declară
închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 31 iulie 2017.

Brad, 31.07.2017
SECRETAR,
MIHAELA DAVID

