R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PR O C E S - VER BAL
încheiat astăzi, 31 octombrie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare
a Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data de
31 octombrie 2019 s-a făcut în data de 25 octombrie 2019 prin Dispoziţia nr. 678/25.10.2019
a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134
alin.1 lit. a , alin. 3 lit. a, art. 135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b și e, alin. 3 lit. b și
art. 196 alin. 1 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din municipiul
Brad, precum şi în Periodicul de informare al Consiliului Municipal Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 25 octombrie 2019, conform
tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenți toți cei 17 consilieri locali în funcţie.
La şedinţă au participat 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul
Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn şi domnul
Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna Secretar General al
Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora.
În calitate de invitaţi au participat: domnul inginer Murgu Zafiu - Șef sector apă –
canal – Brad a S.C. APA PROD S.A. DEVA, domnul Adrian Grosu – director al S.A.
TERMICA BRAD S.A. și 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.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi prevederile
art. 137 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, doamna Secreatar General, 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 General, Carmen - Irina Bora, potrivit art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 27 septembrie 2019 care se aprobă cu 17
voturi ”pentru”, procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 7
octombrie 2019 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru” și procesul verbal al ședinței

extraordinare convocată de îndată din data de 15 octombrie 2019 care a fost aprobat cu 17
voturi "pentru”.
În continuare, doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, reaminteşte consilierilor
locali prezenţi prevederile art. 228 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ şi anume:
„ ART. 228
Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali
(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV
din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină
de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la
încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un
folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor
al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau
de la care obţine venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a
făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; f) asociaţie sau
fundaţie din care face parte.
(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre
situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local,
respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii
respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este
luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care
acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea
prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu
modificările şi completările ulterioare.
(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie
privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu
diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”.
În continuare, doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulțumește domnilor consilieri locali care au fost
prezenți la cele două ședințe extraordinare, convocate de îndată din această lună, datorită
cărora a fost posibilă rectificarea bugetului local și solicită permisiunea de a sta pe scaun pe
durata prezentării materialelor și dă citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2019 a
Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul
2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Municipal Brad pe anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de
acordare a acestora – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse
şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2019-2020– iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările
necesare la spaţiul cu destinaţia de spațiu comercial situat în municipiul Brad, str. Avram
Iancu, nr. 6, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu cu ocazia
împlinirii vârstei de 100 de ani domnului DOBÎRCĂU PETRU– iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de închiriere nr. 6/1998 în
temeiul Contractului de vânzare autentificat notarial sub nr. 1206/25.07.2019 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească
în anul 2019 o locuinţă socială – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 18,
etaj IV, din Blocul 60, scara C de pe strada Victoriei din municipiul Brad, judeţul
Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Kiragoș Vintilă – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Devizului
General pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE ACCES
PE STRADA LICEULUI LA BLOCURILE 19-25 ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL
HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privindaprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului
general pentru obiectivul de investiții „AMENAJAREA STRĂZILOR PRIMAR IOAN
BOCĂESCU ȘI NESTOR LUPEI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 140/2019 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate – Revizuit, a indicatorilor tehnico-economici - actualizați și a
cheltuielilor care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului
de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE ÎN
MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

14. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
15. Informarea nr. 39.976/23.10.2019 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
16. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot ordinea de zi prezentată
care se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele puncte:
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentruSpitalul Municipal
Brad, cu modificările ulterioare – inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Adresa nr. 40.483/28.10.2019 a doamnei Gherguș Adriana.
Suplimentar 3. Nota de informare nr. 40646/30.10.2019 a B.U.A.T.I.
Suplimentar 4. Intenția de vânzare înregistrată sub nr. 40742/30.10.2019.
Suplimentar 5.
Adresele nr. 1994/23.10.2019, nr. 1995/23.10.2019 și nr.
2003/25.10.2019 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Hunedoara.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune aprobării suplimentările la Ordinea de zi
propuse, care se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul III 2019 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 49 alin. 12 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobare Consiliului
Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă execuţia bugetară a
anului precedent, fapt pentru care a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2019 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului Local Brad .

Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus, la articolul 1,
aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2019 a Municipiului Brad, după cum
urmează:
(a) - la venituri în sumă de 26.360.588 lei din care la secţiunea de
funcţionare 19.708.646 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 6.651.942 lei;
(b) - la cheltuieli în sumă de 22.586.660 lei, din care la secţiunea de
funcţionare 16.501.308 lei şi la secţiunea de dezvoltare 6.085.352 lei;
(c) - un excedent bugetar de 3.773.928 lei din care la secţiunea de
funcţionare 3.207.338 lei şi la secţiunea de dezvoltare 566.590 lei.
La art. 2 a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2019 a instituţiilor şi
serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează:
(a) - la venituri în sumă de 22.859.319 lei;
(b) - la cheltuieli în sumă de 22.626.097 lei;
(c) - un excedent bugetar de 233.222 lei.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, necesită
votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
147/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2019 a Municipiului Brad
şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Brad pe anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că rectificarea bugetară propusă spre
analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului bugetar,
autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.1, lit. a şi b, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat,
precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite”.
Având în vedere faptul că la buget s-au diminuat veniturile față de cele prognozate cu
suma de 859,63 mii lei propun diminuarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul
2019 atât la venituri, cât si la cheltuieli cu suma de 859,63 mii lei după cum urmează:
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2019 se diminuează cu suma de 859,63
mii lei la capitolele bugetare,
- 36.02 „Diverse venituri”………………………………….(+) 3,40 mii lei;
- 42.02 „Subvenții de la bugetul de stat”…………………...(- )863,03 mii lei.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2019 se diminuează cu suma de
859,63 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 70.02.„Locuințe, servicii și dezvoltare publică” …………..(+3),40 mii lei la
cheltuieli de capital;
- 84.02.„Transporturi”……………………………………………….(-) 863,03 mii lei
de la obiectivul de investiții „Modernizare DC 170B” finanțat din fonduri PNDL;
Totodată, propun aprobarea virărilor de credite de la un capitol bugetar la altul după
cum urmează:
- 51.02 „Autorități publice”………………..(+)300,2 mii lei la cheltuieli de capital;
- 54.02 „Alte servicii publice generale”……………………..(+) 0,70 mii lei la
cheltuieli de capital;
- 67.02 ”Cultură, recreere și religie”…………………………(+)51,50 mii lei la
cheltuieli de capital reparații capitale cinematograf;
- 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”………… (+)134,50 mii lei la
cheltuieli de capital - obiective de investiții conform listei de investiții;
- 74.02 ”Protecția mediului”…………………………………....(+) 15,00 mii lei la
cheltuieli de capital – obiectiv de investiții ”Extindere canalizare strada Vulturilor”;
- 81.02 ”Combustibil și energie”……………………...………...(-) 681,20 mii lei la
cheltuieli de capital;
- 84,02 ”Transporturi” ………………………………………...(+)179,3 mii lei la
cheltuieli de capital - obiective de investiții conform listei de investiții.

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
atât diminuarea veniturilor cât și a cheltuielilor cu suma de 859,63 mii lei 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,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3
lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 148
/2019 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2019.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului Municipal Brad pe anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că p rin adresa nr. 7043/25.10.2019
Spitalul Municipal Brad a înaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad
bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al acestei instituţii pe anul 2019, în urma avizării de
către Consiliul de administraţie.
Pentru rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad
iniţial s-a ţinut cont de:

- Adresa nr. 40006/23.09.2019 primită de la Primăria Municipiului Brad prin care s-a
comunicat Spitalului Municipal Brad acordul privind transferarea sumei de 95 mii lei de la
secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital la secțiunea de funcționare - cheltuieli curente
(pentru plata utilităților-energie termică);
- Prognoza privind evoluția contractelor cu CJAS și DSP;
- Angajamentele efectuate și prognozate a se efectua în continuare.
În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad
se modifică în cadrul veniturilor cu suma de +95,00 mii lei/ 1.398,81 mii lei, astfel:
• la SECŢIUNEA DE FUNCȚIONARE +95,00 mii lei/ 1.303,81 mii lei prin:
o diminuare la codul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de
asigurări sociale de sănătate” cu suma de 992,81 lei,
o diminuare la codul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de
sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat” cu suma de 311,00 lei
o majorare la codul 43.10.10 „Subvenții din bugetul local pentru finanțarea
cheltuielilor curente din domeniul sănătății” cu suma de 95,00 mii lei.
• la SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE cu suma de -95,00 mii lei, prin diminuare la
codul 43.10.14 „Subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital
din domeniul sănătății”.
În cadrul cheltuielilor la SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – CHELTUIELI
CURENTE se efectuează modificări în sumă de +371,05 mii lei/ -1.579,86 mii lei astfel:
- Titlului I „Cheltuieli de personal” +32,00 mii lei/-1,475,00 mii lei
o
10.01.01 „Salarii de bază”
= - 1.003,00 mii lei;
o
10.01.05 „Sporuri pentru condiții de muncă”
= - 21,00 mii lei;
o
10.01.06 „Alte sporuri”
= - 138,00 mii lei;
o
10.01.11 „Fond aferent plății cu ora”
= - 70,00 mii lei;
o
10.01.17 „Indemnizații de hrană”
= - 165,00 mii lei;
o
10.01.30„Alte drepturi salariale în bani”
=+
6,00 mii lei;
o
10.02.30 „Alte drepturi salariale în natură”
=10,00 mii lei;
o
10.03.06 „Contribuții pentru concedii și indemnizații” = + 24,00 mii lei;
o
10.03.08 „Contribuția asiguratorie pentru muncă”
= + 2,00 mii lei;
o
10.03.08 „Contribuții plătite de angajator în numele angajatului” = - 68,00 mii
lei;
- Titlului II „Bunuri şi servicii” +332,05 mii lei/-104,86 mii lei
o
20.01.01 „Furnituri de birou”
= - 10,50 mii lei;
o
20.01.02 „Materiale de curățenie”
= - 13,35 mii lei;
o
20.01.03 „Încălzit, iluminat și forța motrică”
= + 115,00 mii lei;
o
20.01.04 „Apă, canal si salubritate”
= - 1,01 mii lei;
o
20.01.05 „Carburanți și lubrifianți”
= - 1,00 mii lei;
o
20.01.06 „Piese de schimb”
= - 6,00 mii lei;
o
20.01.07 „Transport”
= + 2,00 mii lei;
o
20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”
= + 6,00 mii lei;

o
20.01.09 „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional” =
+
15,70
mii lei;
o
20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi funcţionare” = +
23,00
mii lei;
o
20.02. „ Reparații curente”
= - 43,00 mii lei;
o
20.03.01 „Hrană pentru oameni”
= + 10,00 mii lei;
o
20.04.01 „Medicamente”
= + 47,97 mii lei;
o
20.04.02 „Materiale sanitare”
= + 45,00 mii lei;
o
20.04.03 „Reactivi”
= + 48,04 mii lei;
o
20.04.04 „Dezinfectanţi”
= + 8,50 mii lei;
o
20.05.30 „Alte obiecte de inventar”
= + 6,84 mii lei;
o
20.06.01 „Deplasări interne, detașări, transferări”
=
- 2,00 mii lei;
o
20.09 „Materiale de laborator”
=
- 2,00 mii lei;
o
20.11 „Cărți, publicații si materiale documentare”
=
- 1,00 mii lei;
o
20.13 „Pregătire profesională”
=
- 1,00 mii lei;
o
20.14 „Protecția muncii”
=
1,00 mii lei;
o
20.30.03 „Prime de asigurare non-viață”
=
3,00 mii lei;
o
20.30.04 „Chirii”
= +
4,00 mii lei;
o
20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”
= 20,00 mii lei;
- Titlului X „Alte cheltuieli” +7,00 mii lei
o
59.40 „Sume aferente prsoanelor cu handicap neîncadrate”
=
+ 7,00 mii
lei;
Cheltuielile la SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE-TITLUL XII Active nefinanciare
se modifică prin diminuarea art./alin. 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de
transport” cu suma de -95,00 mii lei conform adresei 40006/23.09.2019 primită de la
Primăria Municipiului Brad prin care se comunică Spitalului Municipal Brad acordul privind
transferarea sumei de 95 mii lei de la de la secțiunea de dezvoltare-cheltuieli de capital la
secțiunea de funcționare-cheltuieli curente (pentru plata utilităților-energie termică).
Întrucât, la sfârşitul anului 2018, în contul deschis la Trezoreria Municipiului Brad a
rămas neutilizată suma de 750.554,81 lei, cheltuielile exerciţiului curent au fost majorate cu
excedentul înregistrat la sfârşitul anului precedent, suma fiind utilizată în anul 2019, conform
Proiectului de Hotărâre al Comitetului Director nr.1/21.01.2019, pentru:
secțiunea de funcționare = 714.305,44 lei
secțiunea de dezvoltare = 36.249,37 lei
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Brad și – l supune
plenului Consiliului Local 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 1
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, necesită
votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 149
/2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal
Brad pe anul 2019.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a
procedurii de acordare a acestora – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prezenta procedură se aplică tuturor
contribuabililor persoane fizice, persoane juridice sau entităților fără personalitate juridică
care la data 31.12.2018 inclusiv, au obligații bugetare principale restante administrate de
organul fiscal local al Municipiului Brad.
Prin obligații bugetare restante la 31.12.2018 inclusiv, se înțelege:
a) Obligații bugetare, inclusiv amenzi, pentru care s-a împlinit scadența sau termenul
de plata pana la 31.12.2018 inclusiv;
b) Diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere emisa
ca urmare a unei inspecții fiscale finalizată până la data depunerii cererii și care privesc
creanțe bugetare stabilite până la data de 31.12.2018;
c) Alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii
existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31.12.2018 inclusiv.
Obiectivul și scopul procedurii este determinat de stimularea conformării voluntare a
contribuabililor la plata obligațiilor bugetare, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea
arieratelor la bugetul local, precum și de respectare a egalității de tratament, respectiv
stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților
fiscale.
Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local,
până la data de 15.12.2019, inclusiv.

În vederea acordării facilităților fiscale contribuabilii trebuie sa aibă achitate, după data
intrării in vigoare a prezentei hotărâri de consiliu local, dar nu mai târziu de data de
15.12.2019 inclusiv, toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31.12.2018,
inclusiv amenzi, precum și toate obligațiile principale, inclusiv amenzi și accesoriile
administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 01.01.2019 și
15.12.2019 inclusiv;
Contribuabilii care își manifestă intenția de a beneficia de facilitățile fiscale instituite
prin prezenta procedura se vor prezenta la Compartimentul Taxe si Impozite Locale,
respectiv Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat în cazul concesiuni/chirii din
cadrul Primăriei Municipiului Brad, cu actul de identitate/codul unic de înregistrare și vor
solicita o ,, Cerere de anulate a accesoriilor’’.
Inspectorii fiscali vor consulta baza de date, vor verifica situația fiscală a solicitantului
și apoi vor elibera o ,,Înștiințare de plată’’, evidențiind obligațiile bugetare ce trebuie achitate
pentru a putea beneficia de facilitățile fiscale. În situația în care la rolul fiscal al solicitantului
există amenzi contravenționale despre care solicitantul menționează că sunt achitate la
bugetul local al unei unități administrativ teritoriale, alta decât cea de domiciliu, acestuia îi
revine obligația de a face dovada plății, conform normelor legale în vigoare.
După efectuarea plății, prin orice modalitate prevăzuta de lege, a sumelor care se
regăsesc în ,,Înștiințare de plată’’, solicitantul va reveni la Compartimentul Taxe și Impozite
Locale respectiv Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat în cazul
concesiunii/chiriei și va depune ,,Cererea de anulare a accesoriilor” completată.
Inspectorii fiscali vor verifica baza de date, vor emite și comunica solicitantului o
”Decizie de anulare a accesoriilor” sau o ”Decizie de respingere a cererii de anulare a
accesoriilor”, după caz.
Decizia se aprobă la nivelul organului fiscal local de către conducătorul acestuia, fără
a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a consiliului local.
Deciziile emise pot fi contestate la organul fiscal local, în baza art. 270 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală.
În contextul celor de mai sus a inițiat proiectul de hotărâre prin care a propus
acordarea unor facilități fiscale pentru obligațiile bugetare restante la data de 31.12.2018
inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Brad, conform Procedurii și-l supune spre
dezbatere plenului Consiliului Local al Municipiului Brad 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3
lit. c din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 150
150/2019 privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a
cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului
şcolar 2019-2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin Cazacu,
pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de aprobare în
calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că elevii de la cursurile cu frecvenţă din
învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit,
de burse de studiu şi de burse de ajutor social.
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local.
Criteriile pentru acordarea burselor şcolare au fost stabilite în Consiliile de
administraţie ale Liceului Teoretic ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii Gimnaziale ,,Mircea
Sântimbreanu” Brad şi ale Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad şi au fost
comunicate Primăriei Municipiului Brad prin adresele nr. 2469/24.10.2019, nr.
3894/22.10.2019 şi respectiv nr. 1302/17.10.2019.
Întrucât bursele şcolare, numărul acestora, precum şi cuantumul fiecărei burse în
parte se aprobă semestrial prin hotărâre de consiliu, am inițiat prezentul proiect de hotărâre
prin care am propus aprobarea unui număr de 234 burse şcolare (140 burse de merit şi 94
burse sociale) ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din
municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2019 - 2020.
Cuantumul burselor şcolare propuse spre aprobare este acelaşi cu cel aprobat în anul
2014 şi se prezintă după cum urmează:
- bursă de performanţă - 80 lei/lună;
- bursă de merit
- 70 lei/lună;

- bursă de studiu
- 60 lei/lună;
- bursă de ajutor social - 60 lei/lună.
Precizează că la stabilirea acestui cuantum s-a avut în vedere încadrarea în suma prevăzută în
bugetul local al Municipiului Brad, la capitolul bugetar 65.02 „Învăţământ”, titlul 59 – ”Alte
cheltuieli”, alin. „Burse”.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că va propune în semestrul II majorarea
burselor cu cel puțin 20 de lei la fiecare categorie, întrucât în acest an nu sunt fonduri
suficiente în buget.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3
lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr.151/2019 privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a
numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2019-2020.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate
pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia de spațiu comercial situat în municipiul
Brad, str. Avram Iancu, nr. 6, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin cererea înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 35.176/03.09.2019 S.C. SPRING LOREAL S.R.L. Brad, prin

administrator Deaconu Paulina a solicitat compensarea lucrărilor de reparații efectuate la
spațiul deținut cu chirie în municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 6, județul Hunedoara,
spațiu aflat în proprietatea publică a Municipiului Brad.
Această cerere a fost analizată și discutată în ședința Consiliului Local al
Municipiului Brad din data de 27 septembrie 2019, primind aviz favorabil, cu unanimitate
de voturi.
Menționează că, anexat cererii, administratorul societății sus amintite a depus
Situație de lucrări în regie proprie și factura fiscală nr. MAR/1446/04.07.2019 în valoare
de 1937,24 lei, emisă de către S.C. MARINI TRANS S.R.L. Brad iar rambursarea sumei
se va efectua în funcţie de prevederile bugetare.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 1
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, necesită
votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 152
/2019 privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul
cu destinaţia de spațiu comercial situat în municipiul Brad, str. Avram Iancu, nr. 6,
județul Hunedoara.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu
cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani domnului DOBÎRCĂU PETRU – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în data 6 noiembrie 2019, domnul
DOBÎRCĂU PETRU din municipiul Brad, strada Brătișa, nr. 29, județul Hunedoara va
împlini vârsta de 100 de ani de viață.

Cetățeanul, DOBÎRCĂU PETRU, ajuns la vârsta de 100 de ani, se bucură de o
longevitate demnă de respectul semenilor săi în îndeplinirea îndatoririlor față de țară, de
comunitate și față de familie.
În toate grelele provocări pe care i le-au adus vremurile trăite a dovedit permanent
atașament față de valorile naționale, față de umanitate, a demonstrat curaj și bărbăție în
îndeplinirea acelor provocări, fiind un exemplu demn de urmat pentru generațiile următoare.
A rămas fidel coordonatelor unui cetățean model, unui familist desăvârșit, iar
împlinirea a 100 de ani de viață marchează încununarea unei existențe umane care merită
evidențiată de autoritatea publică locală prin acordarea, în semn de respect și recunoștință, a
unei diplome și a unui premiu în sumă de 1.000 lei net.
Precizez că această sumă se va aloca din bugetul local pe anul 2019, de la Capitolul
51.02 „Autorități publice și acțiuni externe” titlul 20 ”Bunuri și servicii”.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare de 1.000 lei net domnului DOBÎRCĂU
PETRU, ca semn de prețuire la împlinirea vârstei de 100 de ani 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,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu mai precizează că în cursul zilei de astăzi a fost
înregisrată la Pimăria Muicipiului Brad sub nr. 40872/31.10.2019 adresa nr.
CV1713/20.10.2019 a Ministerului Apărării Naționale – Direcția calității vieții personalului.
Prin această adresă se adresează rugămintea ca veteranul de răzoi, mai susamintit să fie
felicitat și de către Primăria Municipiului Brad și totodată în limita resurselor financiare
existente să i se acorde și un premiu aniversar.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3

lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
necesită votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 153
/2019 privind acordarea unei diplome și a unui premiu cu ocazia împlinirii vârstei de
100 de ani domnului DOBÎRCĂU PETRU.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de închiriere nr.
6/1998 în temeiul Contractului de vânzare autentificat notarial sub nr. 1206/25.07.2019 –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 9600/11.09.2019,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 35919/11.09.2019, Banca Cooperatistă Jiul
Târgul – Jiu a solicitat încheierea unui contract de închiriere pentru terenul amenajat ca alee
de acces pentru spațiul situat în municipiul Brad, strada 1 Mai, bloc A2, scara 2, parter,
apartament 20, județul Hunedoara.
Acest spațiu a fost proprietatea Societății de Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A. în
care a funcționat Agenția Brad începând cu luna iulie 1998.
Prin Contractul de vânzare autentificat notarial sub nr. 1206/25.07.2019, Societatea de
Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A. (în faliment) a vândut Băncii Cooperatiste Jiul Târgul Jiu imobilul situat la adresa mai sus menționată.
Pentru accesul în imobil Societatea de Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A. (în
faliment) avea amenajată o alee de acces în suprafață de 15 mp. Acest teren era deținut în
chirie, în baza Contractului de închiriere nr. 6/1998. Pentru acest teren s-a achitat chirie
începând cu data de 01.07.1998 până în prezent.
Prin Contractul de vânzare autentificat notarial sub nr. 1206/25.07.2019 Societatea de
Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A. (în faliment) a cedat toate drepturile și obligațiile ce
rezultă din Contractul de închiriere nr. 6/1998 Băncii Cooperatiste Jiul Târgul - Jiu, inclusiv
dreptul de a se prezenta la Primăria Municipiului Brad pentru efectuarea demersurilor de
preluare și semnare a unui nou contract de închiriere cu privire la acea alee de acces.
În ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brad din luna septembrie 2019
această solicitare a fost analizată și discutată, dându-se un aviz de principiu pentru inițierea
unui proiect de hotărâre în acest sens.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea preluării Contractului de închiriere nr. 6/1998 în temeiul Contractului de vânzarecumpărare nr. 1206/25.07.2019 și-l supune spre dezbatere plenului Consiliului Local al
Municipiului Brad în forma prezentată.
Doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier

local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 1 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, necesită
votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 154
/2019 privind preluarea Contractului de închiriere nr. 6/1998 în temeiul Contractului de
vânzare autentificat notarial sub nr. 1206/25.07.2019.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii
îndreptăţiţi să primească în anul 2019 o locuinţă socială – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor art. 21 alin. 2 din
Anexa la H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată „Comisiile constituite
conform alin (1) vor analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru
locuinţele sociale şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzând solicitanţii
îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de prioritate
stabilită. După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor”.
Astfel, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de către solicitanţii de locuinţe
sociale s-a întrunit în ședință analizând toate cererile depuse de către persoanele care au
solicitat atribuirea unei locuinţe sociale până în luna octombrie 2019 și, conform Procesului
verbal nr. 40.028/23.10.2019 încheiat cu această ocazie, s-a întocmit lista de priorităţi în
soluţionarea acestor cereri.
În contextul celor de mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 lit. g
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, necesită
votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 155
/2019 privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2019 o
locuinţă socială.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru
locuinţa nr. 18, etaj IV, din Blocul 60, scara C de pe strada Victoriei din municipiul Brad,
judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Kiragoș Vintilă – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul Kiragoș Vintilă a fost
beneficiarul locuinței nr. 18, etaj IV, din Blocul 60, scara C de pe strada Victoriei din
municipiul Brad, judeţul Hunedoara din anul 1983. În această locuință a conviețuit și s-a
gospodărit împreună cu soția sa, Kiragoș Mărioara.
Contractul de închiriere nr. 13128/11.10.2011 nu a fost prelungit datorită debitelor
neachitate la termen.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 39.051/11.10.2019
domnul Kiragoș Vintilă a solicitat o nouă repartiție pentru locuinţa nr. 18, etaj IV, din Blocul
60, scara C de pe strada Victoriei din municipiul Brad, judeţul Hunedoara.
Din actele prezentate rezultă că fostul chiriaş, domnul Kiragoș Vintilă, în prezent, nu
are datorii la chirie, are datorie față de S.C. TERMICA BRAD S.A. pentru care i s-a instituit
poprirea pensiei prin executor judecătoresc, iar pentru datoriile faţă de Asociaţia de
Proprietari nr. 6 din care face parte, are încheiat angajamentul de plată din data de 11.10.2019
prin care s - a obligat să plătească contravaloarea restanțelor într-un interval de 36 luni,
începând cu data de 15.10.2019.

Dovedindu-se a fi de bună credință, domnul Kiragoș Vintilă a achitat la Asociația de
proprietari nr. 6 suma de 1.000 lei cu chitanța nr. 2332/19.09.2019 și suma de 184 lei cu
chitanța nr. 2542/11.10.2019.
Motivul invocat de susnumitul pentru datoriile acumulate este boala incurabilă de care
suferă soția acestuia, cu care a cheltuit mulți bani.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 18, etaj IV, din Blocul 60, scara C de pe
strada Victoriei din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Kiragoș
Vintilă 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 lit. g
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, necesită
votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 156
/2019 privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 18, etaj IV, din Blocul 60,
scara C de pe strada Victoriei din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș,
domnul Kiragoș Vintilă.
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a
Devizului General pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE PARCARE ȘI
TROTUARE DE ACCES PE STRADA LICEULUI LA BLOCURILE 19-25 ÎN
MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, vând în vedere creşterea explozivă a
parcului auto şi traficului rutier în municipiul Brad, se impune luarea unor măsuri pentru
sporirea capacităţii de parcare şi a circulaţiei în vederea creșterii fluenței şi măririi siguranței
circulaţiei rutiere și pietonale.
Studiul de fezabilitate proiect nr. 1160/2019, elaborat de S.C. GEVIS PROTEAM
S.R.L, tratează sistematizarea platformei cu rol de parcare amplasată pe strada Liceului la
blocurile 19, 21, 23 și 25, asigurându-se descongestionarea circulației prin eliberarea unei
benzi de circulație ocupată de autoturismele parcate.
În prezent, pe ambele părți ale aleilor carosabile, pe platforma de pământ și pe trotuare
sunt parcate, neorganizat, autoturisme. Circulația se desfășoară greoi și în lipsa de siguranță,
producându-se aglomerări și ambuteaje.
Pe amplasamentul unde se va realiza viitoarea parcare nu există nici o amenajare.
Terenul existent este construit din material de umplutură eterogen, necompactat, format din
pietriș și argilă.
Aleile carosabile nemodernizate prezintă o stare avansată de degradare, cu gropi și
făgașe, cu denivelări cauzate mai ales de anotimpurile cu zăpadă și ploi, când datorită
neasigurării scurgerii apelor de pe platformă acestora se produc degradări continue a
pietruirii existente.
Astfel, se impune atât îmbunătățirea condițiilor de circulație și a suprafețelor de rulare,
cât și mărirea capacității portante. Grosimea pietruirii este de maxim 10 cm, iar lățimea părții
carosabile este variabilă.
Sistemele de scurgere a apelor sunt alcătuite din șanțuri de pământ în marea majoritate,
sunt colmatate cu vegetație, iar o parte sunt parțial înfundate și deteriorate. Din aceste motive
sistemul de scurgere al apelor nu are capacitatea necesară asigurării scurgerii apelor, fapt
care determină staționarea apei în șanțuri și infiltrarea acesteia în terasamente și în corpul
drumului, afectând platforma acestuia.
În consecință se apreciază că este necesar să se consolideze platforma aleilor
carosabile și a parcării și să se asigure scurgerea apelor prin construirea de șanțuri noi.
Lucrările propuse se vor realiza pe o pe o suprafață de 2.250,8 mp.
Structura rutieră pentru drumul nou va fi formată din:
- 5 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16;
-12 cm strat de piatră spartă împănată;
-15 cm strat de fundație din balast;
-25 cm strat de formă din balast.
Trotuarele vor fi formate din:
- 4 cm strat de beton asfaltic BA8;
-10 cm strat superior de fundație din balast stabilizat cu ciment minim 6%;
-15 cm strat de fundație din balast.
Trotuarele vor avea lățimea de 1 m, o pantă de 1% înspre partea carosabilă, fiind
delimitate de borduri prefabricate.
În urma lucrărilor de amenajare a platformei se va asigura un număr de 28 locuri de
parcare.

În plan platforma de parcare se va suprapune peste platforma din piatră spartă
existentă. Sistemul de evacuare a apelor pluviale va fi realizat prin rigole carosabile cu
lungimea de 99 m și șanțuri dreptunghiulare din beton cu lungimea de 110 m.
Structura rutieră va fi formată din:
- 5 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16;
-12 cm strat de piatră spartă împănată;
-15 cm strat de fundație din balast.
Investiția prezintă una din oportunitățile de revitalizare a peisajului urban din zonă care
face parte din obiectivele prioritare de dezvoltare.
Prin realizarea investiției se va asigura condiția tehnică în conformitate cu normativele
privind "Siguranța circulației autovehiculelor și a pietonilor", care presupune asigurarea
protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare. Valoarea Devizului General este de
587.089,37 lei cu TVA, respectiv 494.681,39 lei fără TVA, din care C+M 471.665,87 lei cu
TVA, respectiv 396.357,87 lei fără TVA.
Suma se va cuprinde în Lista Sinteză a Cheltuielilor de Investiții pe anul 2019 la
Capitolul 84-Transporturi.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Studiului de Fezabilitate proiect nr. 1160/2019, elaborat de S.C. GEVIS
PROTEAM S.R.L „AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE ACCES PE STRADA
LICEULUI LA BLOCURILE 19-25, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” și a
devizului general pentru acest obiectiv de investiții 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,
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, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 1 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, necesită
votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 157
/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Devizului General pentru
obiectivul de investiţii „AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE ACCES PE
STRADA LICEULUI LA BLOCURILE 19-25 ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL
HUNEDOARA”.
Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a
devizului general pentru obiectivul de investiții „AMENAJAREA STRĂZILOR PRIMAR
IOAN BOCĂESCU ȘI
NESTOR LUPEI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL
HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Studiul de fezabilitate proiect nr.
1161/2019, elaborat de S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L, tratează amenajarea străzilor Primar
Ioan Bocăescu și Nestor Lupei care au o lungime totală de 965 m și o lățime a părții
carosabile de 3 m.
Prin modernizarea acestor străzi se urmărește îmbunătățirea infrastructurii rutiere a
standardelor și condițiilor de viață.
Străzile nemodernizate prezintă o stare avansată de degradare cu gropi, denivelări
cauzate mai ales de anotimpurile cu zăpadă și ploi, când datorită neasigurării scurgerii apelor
de pe platformă acestora se produc degradări continue a pietruirii existente.
Astfel, se impune atât îmbunătățirea condițiilor de circulație și a suprafețelor de rulare,
cât și mărirea capacității portante. Lucrările ce se vor executa nu impun exproprieri.
În prezent se constată că aceste străzi nu corespund exigențelor pentru desfășurarea în
condiții de siguranță și confort a circulației rutiere. De asemenea, străzile nu sunt prevăzute
cu sisteme de semnalizare corespunzătoare.
Structura rutieră adoptată pentru realizarea străzilor va fi următoarea:
- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16
-15 cm strat de piatră spartă împănată
-15 cm strat de fundație din balast
Aleea pietonală, adiacentă străzii Primar Ioan Bocăescu, va avea o lățime de 2 m,
lungimea de 27 m, panta transversală de 1% și va fi încadrată de borduri prefabricate.
Structura rutieră pentru aleea pietonală va fi formată din:
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8
-10 cm strat superior de fundație din balast stabilizat cu ciment min. 6%
-15 cm strat de fundație din balast
Pentru siguranța circulației și pentru evitarea accidentelor de circulație se vor amenaja
platforme de încrucișare astfel:
- km 0+383 - dreapta
- km 0+510 - stânga

În profil transversal străzile vor avea o pantă unică de 2,5 % și lățimea părții carosabile
de 3 m cu acostamente din piatră spartă pe ambele părți cu lățimea de 0,25 m și panta de
4%.
Apele meteorice ce cad pe suprafața străzilor sunt conduse spre șanțuri și rigole.
După realizarea lucrărilor se vor monta indicatoare rutiere.
Modernizarea străzilor propuse în cadrul acestui proiect face parte din Strategia de
Dezvoltare Locală a Municipiului Brad.
Precizează că valoarea Devizului General este de 596.691,43 lei cu TVA, respectiv
502.757,15 lei fără TVA, din care C+M 474.085,22 lei cu TVA, respectiv 398.390,94 lei fără
TVA.
Această sumă se va cuprinde în Lista Sinteză a Cheltuielilor de Investiții pe anul 2019
la Capitolul 84 – ”Transporturi”.
În contextul celor de mai sus a inițiat proiectul de hotărâre prin care a propus
aprobarea Studiului de Fezabilitate
al obiectivului de investiții ”AMENAJAREA
STRĂZILOR PRIMAR IOAN BOCĂESCU ȘI NESTOR LUPEI, MUNICIPIUL BRAD,
JUDEȚUL HUNEDOARA” și a devizului general pentru acest obiectiv de investiții și-l
supune spre dezbatere plenului Consiliului Local al Municipiului Brad 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, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 1
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, necesită
votul majorităţii simple a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi ”pentru”, 1 abținere (David Dorin Sorin ) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 158/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
și a devizului general pentru obiectivul de investiții „AMENAJAREA STRĂZILOR
PRIMAR IOAN BOCĂESCU ȘI NESTOR LUPEI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL
HUNEDOARA”.

Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 140/2019
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate – Revizuit, a indicatorilor tehnicoeconomici - actualizați și a cheltuielilor care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare
și Investiții aferente obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE
DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL
HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Ordinul Președintelui Comisiei
Naționale de Strategie și Prognoză nr. 280/02.10.2019 s-a aprobat finanțarea din Fondul de
Dezvoltare și Investiții a obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE
GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2019 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate –
Revizuit, indicatorii tehnico-economici - actualizați și cheltuielile care nu se finanțează din
Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM
DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
În vederea încheierii Contractului de finanțare este necesară transmiterea Hotărârii
Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor care nu se
finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții și trebuie susținute din fonduri de la bugetul
local.
Astfel, principalii indicatori tehnico-economici actualizați sunt:
1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI este de 18.543.805,53 lei cu TVA,
respectiv 15.615.411,26 lei fără TVA;
2. C+M este de 16.080.151,72 lei cu TVA, respectiv 13.512.732,54 lei fără TVA;
3. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI - 48 luni
4. CAPACITĂȚI:
a. Conducta de înaltă presiune, racord la SNTGN L-50 m; Dn-150 mm;
b. Drum acces SRMP cu L-70m
c. Stația de Reglare Măsurare Predare Q-9100 mc/h
d. Rețea de distribuție gaze naturale: 37,9 km
Cheltuielile care nu se finanțează din fond și trebuie susținute din fonduri de la bugetul
local sunt :
- amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială – 82.741,89 lei cu
TVA ;
- documentații suport și cheltuieli pentru obținere avize – 248.240,08 lei cu TVA;
- cheltuieli diverse și neprevăzute – 837.919,28 lei cu TVA;
- cheltuieli pentru informare și publicitate – 11.900 lei cu TVA;
- pregătirea personalului de exploatare – 11.900 lei cu TVA.
Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile este de 1.192.701,25 lei cu TVA, respectiv
1.002.269,96 lei fără TVA, sumă care se va cuprinde în Lista Sinteză a Cheltuielilor de
Investiții pe anul 2019 la Capitolul 70 –„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”.

Având în vedere aspectele prezentate, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus:
•
modificarea Art. 2 care va avea următorul conținut: ”Se aprobă Devizul General
al obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 în valoare totală de 18.543.805,53 lei cu TVA,
respectiv 15.615.411,26 lei fără TVA, din care C+M = 16.080.151,72 lei cu TVA, respectiv
13.512.732,54 lei fără TVA.”, conform Anexei 2 care va face parte integrantă din
hotărâre.”;
•
modificarea Art. 3 care va avea următorul conținut: ”Se aprobă indicatorii
tehnico - economici, actualizați ai obiectivului de investiții prevăzut la art. 1, conform
Anexei 3 care va face parte integrantă din hotărâre.”;
•
modificarea Art. 4 care va avea următorul conținut: ”Se aprobă finanțarea din
bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează din fond în valoare de
1.192.701,25 lei cu TVA, respectiv 1.002.269,96 lei fără TVA.”.
Precizează că celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2019 vor
rămâne neschimbate.
În contextul celor de mai sus supune spre dezbatere plenului Consiliului Local al
Municipiului 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, și
doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 1 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, necesită
votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 159
/2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/2019 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate – Revizuit, a indicatorilor tehnico-economici - actualizați și a cheltuielilor
care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de
investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN
MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
Punctul nr. 14. 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 referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, văzând prevederile Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad şi având în vedere că domnul consilier
local, Vasile Podaru, care a fost ales în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru perioada
august 2019 – octombrie 2019 își va epuiza mandatul de președinte de ședință se impune
adoptarea unei noi hotărâri privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru un mandat de
3 luni, începând cu luna noiembrie 2019.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local Mureș Mihai propune ca următorul președinte de ședință,
potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului
Brad să fie domnul consilier local Poenaru Vasile.
Domnul președinte de ședință, Podaru Vasile supune la vot propunerea făcută și cu
unanimitate de voturi se aprobă. Astfel, domnul consilier local Poenaru Vasile va fi
președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna noiembrie 2019.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 lit. i
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, necesită
votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
160/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Punctul Suplimentar 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru Spitalul Municipal Brad, cu modificările ulterioare– iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a
asistenţei medicale la nivelul Spitalului Municipal Brad, respectiv asigurarea unor servicii

medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor trataţi în cadrul
acestui Spital este o necesitate şi o prioritate de care trebuie să ţinem seama.
Spitalul Municipal Brad, prin adresa nr. 7074/28.10.2019, înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 40.447/28.10.2019, a solicitat Consiliului Local al Municipiului
Brad aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului Municipal Brad, după cum
urmează:
1.
Transformarea postului cu normă întreagă de asistent medical gen. PL de la
poziția 59 a statului de funcții din cadrul Compartimentului R.M.F.B în două posturi cu ½
normă, astfel: ½ normă asistent medical gen. pr. PL, gradație 5, și ½ normă asistent medical
gen. PL, bază, pozițiile 59 și 60 a noului stat de funcții.
2.
Transformarea postului de asistent medical deb. gen. PL de la poziția 71 a
statului de funcții din cadrul Secției Chirurgie Generală, în post de asistent medical gen. PL
la poziția 72 a noului stat de funcții, în urma examenului de promovare.
3.
Transformarea postului vacant de medic primar în specialitatea radiologie S,
gradatia 5, ½ normă, de la poziția 212 a statului de funcții din cadrul Laboratorului radiologie
şi imagistică medicală, în post de fizician principal S, ½ normă, la pozitia 214 a noului stat de
funcții în cadrul Laboratorului radiologie şi imagistică medicală.
4.
Transformarea postului de soră medicală pr. M radiologie, gradație 5, de la
poziţia 214 a statului de funcţii din cadrul Laboratorului radiologie şi imagistică medicală în
post de asistent medical pr. gen. PL, gradație 4, la poziţia 216 a noului stat de funcții .
5.
Transformarea postului vacant de asistent medical deb. radiologie PL, gradație
2, de la poziția 216 a statului de funcții din cadrul Laboratorului radiologie şi imagistică
medicală, în post de asistent medical deb. generalist PL, bază, la poziția 218 a noului stat de
funcții .
6.
Transformarea postului de asistent medical deb. gen. PL de la poziția 295 a
statului de funcții din cadrul Cabinetului Oftalmologie al ambulatoriului integrat spitalului, în
post de asistent medical gen. PL la poziția 297 a noului stat de funcții, în urma examenului de
promovare.
Întrucât modificările prezentate mai sus nu implică modificări ale Organigramei, a
inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea Statului de funcții al
Spitalului Municipal Brad conform celor solicitate și-l supune plenului Consiliului Local
Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General, Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.1 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, necesită votul
majorităţii simple a consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi ”pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.161
/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad, cu modificările
ulterioare .
Punctul nr. 15. Informarea nr. 39.976/23.10.2019 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Suplimentar 2. Adresa nr. 40.483/28.10.2019 a doamnei Gherguș Adriana prin care
face cunoscut faptul că aceasta intenționează să vândă imobilul proprietate personal, situate
în municipiul Brad, str. Independenței, nr. 5, județul Hunedoara. Acest imobil este amplasat
între imobilele proprietate publică a Municipiului Brad, în dreapta - imobilul în care își
desfășoară activitatea Casa de Cultură Brad, iar în stânga – imobilul în care funcționează
Biblioteca Municipală ”Gheorghe Pârvu” Brad.
Se mai arată că imobilul, proprietatea doamnei Gherguș Adriana, face parte din
ansamblul urban ”strada Independenței” , nr. 3-9 așa cum rezultă din Lista monumentelor
istorice, aprobată prin Ordin al ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.361/2010.
În urma discuțiilor purtate, domnii consilieri locali au concluzionat că importanța
achiziționării imobilului este dată, nu doar de faptul că este monument istoric, ci și de
utilitatea desfășurării unor activități a serviciilor din subordinea Primarului și a Consiliului
Local cum ar fi: înființarea unui punct de informare turistică, extinderea arhivei, asigurarea
spațiilor de depozitare pentru cinematograf, etc., iar cu privire la intenția exprimată de către
doamna Gherguș Adriana, sunt în unanimitate de acord pentru ca domnul Primar, Florin
Cazacu, să înceapă negocierile prețului de cumpărare.
Suplimentar 3. Nota de informare nr. 40646/30.10.2019 a B.U.A.T.I. prin care se
solicită domnilor consilieri locali un aviz de principiu pentru demararea procedurii legale de
desființare a unui imobil amplasat în municipiul Brad, str. Horia, nr. 10, județul Hunedoara.
Prin nota prezentată se arată că pe amplasamentul fostei Școli Generale, nr. 2 din
municipiul Brad, strada Horia, nr. 10, județul Hunedoara există 3 construcții, respectiv:
clădirea fostei școli, casa poartă și WC-ul turcesc. Se menționează că această clădire a fost
construită acum 120 de ani iar în timp a apărut degradarea materialelor structurii astfel încât
s-a solicitat expertizarea tehnică a structurii de rezistență. Prin Raportul de expertiză tehnică
nr. 4135/2018, întocmit de către expert tehnic autorizat, s-a propus, având în vedere atât

vechimea construcțiilor - starea de degradare avansată a acestora, cât și încadrarea în clasa de
risc seimic Rs1, desființarea acestor construcții, existând riscul prăbușirii iminente.
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare și, cu unanimitate de
voturi, au dat AVIZ DE PRINCIPU pentru demararea procedurii de desființare a acestui
imobil.
Suplimentar 4. Intenția de vânzare înregistrată sub nr. 40742/30.10.2019, prin care
domnul Mărginean Ovidiu - Marcel prin mandatar - doamna Epure Agnes (procură specială
nr. 1708/23.08.2019) oferă spre vânzare o suprafață de 3700 mp. teren, situat în municipiul
Brad, Cartierul Micro 1, înscris în Cartea Funciară nr. 67356 Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că se intenționează achiziționarea acestui
teren pentru a se construi încă un Bloc A.N.L.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru, menționează că dumnealui nu înțelege de ce
trebuie să cumpărăm acel teren, deoarece Municipiul Brad dispune de teren în zonă și mai
există și la Șteampurile Vechi teren care aparține municipiului.
Domnul Primar menționează că nu se poate construi la Șteampurile Vechi un Bloc
ANL, în primul rând pentru că este nevoie ca terenul respectiv să aibă acces la utilități. Mai
precizează că în Cartierul Micro 1 s-a aprobat, încă din anul 2016, un PUZ pentru
”Construire blocuri de locuințe, terenuri de sport, vestiar, împrejmuire, loc de joacă pentru
copii, alei carosabile și pietonale, parcări și zone verzi amenajate” și va trebui să ducă la
îndeplinire prevederile acestei hotărâri de consiliu. Mai mult, menționează că apartamentele
propuse sunt prevăzute cu 2, 3 camere, că zona de dezvoltare a orașului este acolo și că nu ne
putem dezvolta în altă zonă. Scopul este să construim, să acordăm tinerilor o casă și să
asigurăm șansa unei vieți mai bune în zona respectivă.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru, menționează că sunt utilități și la Șteampurile
Vechi, ba mai mult, Municipiul Brad deține vreo 4 ha teren în zona Mesteacăn.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, precizează că în 30 de ani s-au construit 2
blocuri ANL și, ar fi cazul să se mai construiască măcar unul.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că de trei ani se poartă discuții cu Agenția
Națională pentru Locuințe pentru construirea a încă unui bloc.
În urma discuțiilor purtate domnii consilieri locali, cu unanimitate de voturi, au dat
AVIZUL DE PRINCIPIU pentru demararea procedurii de achiziționare a terenului.
Suplimentar 5. Adresele nr. 1994/23.10.2019; nr. 1995/23.10.2019 și respectiv nr.
2003/25.10.2019 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Hunedoara.
Domnul Primar, Florin Cazacu, prezintă punctual cele trei decizii și anume: Decizia nr.
36/3/23.10.2019 de prelungire a termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin
Decizia nr. 36/26.11.2012; Decizia nr. 41/2019 de prelungire a termenului de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 41/17.08.2015 și respectiv, Decizia nr.
41/2019 prin care se constată abaterile consemnate de auditorii externi precum și măsurile pe
care urmează a le dispune Primarul Municipiului Brad, în calitatea sa de ordonator principal
de credite.
Domnii consilieri au luat act de aceste adrese.

Punctul nr. 9. Diverse.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru, precizează că pe strada Poeniței de la Pod și
până la intersecție nu există nici un corp de iluminat stradal și menționează că problema care
se poate rezolva foarte simplu în două săptămâni, în condițiile în care va accepta SC PALL
ROM S.R.L. să se amplaseze câte un corp de iluminat pe stâlpii lor și în partea spre stradă.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că în măsura în care sunt îndeplinite
condițiile tehnice și legale se va rezolva și acest lucru.
Mai mult amintește că în Lista de investiții aprobată astăzi sunt cuprinse mai multe
proiecte și anume:
- extindere iluminat public pe strada Poenița; strada Vulturilor, strada Independenței,
respectiv pe strada G-ral Vasile Milea la blocul D2;
- realizarea sistemului de iluminat public în Parcul Central.
Domnul consilier local, Huieț Petru Voicu, solicită a se astupa cele aproximativ 30 de
gropi existente în drumul din satul Valea Bradului. Dacă vom rămâne cu ele așa peste iarnă,
va fi dureros.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că vor fi reparate toate gropile de pe
drumul din Satul Valea Bradului începând cu data de 11 noiembrie 2019. Nu se va intra cu
drumul așa în iarnă.
În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu, prezintă două proiecte importante pentru
Brad, în valoare de 29 milioane lei care vor fi finanțate prin F.D.I. și anume:
1. „Înființare sistem distribuție gaze natural în municipiul Brad” și
2. ”Reabilitare DN 74”.
Precizează că sunt persoane care nu doresc să permită trecerea conductei de gaz pe
terenul lor. Însă promite să meragă personal să discute cu fiecare în parte pentru a rezolva
problema. Este dureros să vezi că oamneii nu doresc să se realizeze un asmenea proiect.
Domnul delegat sătesc, Groza Liviu, solicitî, dacă este posibil, să se aibă în vedere și
drumul din Ruda Brad precum și reabilitarea malului apei de către drum.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că se vor realiza atât reparațiile necesare
la drum, cât și la malul apei dinspre drum.
Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Podaru Vasile, declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 31.10.2019.
Brad, 31.10.2019
SECRETAR GENERAL,
CARMEN – IRINA BORA

