
          R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 
 

 

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

încheiat azi, 08 ianuarie 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare, 

convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa extraordinară din 

data de 08 ianuarie 2020 s-a făcut de îndată, telefonic, în data de 08.01.2020, urmare 

Dispoziţiei nr.  10/08.01.2020 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu 

prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin. 4, 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. 

La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, și 

6 consilieri locali absenți (Petru – Voicu Huieț, Ancuța – Florentina Miheț, Mihai Mureș, 

Ionel Circo, Ionel Daniel Adam și Dorin Sorin David). 

În calitate de invitată  a participat doamna Petrean Gabriela – Octavia – șef Serviciu 

Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale și doamna Mariana Dorina Dineș - 

consilie achiziții, ambele  din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Secretar General al  

Municipiului Brad, Carmen – Irina Bora. 

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 Secretar General al  Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,  

constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia. 

Totodată, doamna Secretar General al  Municipiului Brad, 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”. 

 

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi 

precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de prevederile Normelor 

Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin O.M.F.P. 

nr. 3.751/2019 potrivit cărora „în situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau 

secţiunea de dezvoltare  înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul 

bugetului local al anilor precedenți, până la data de 10  ianuarie 2020  inclusiv”. 

În continuare, doamna Secretar General al  Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 

dă cuvântul domnului  preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru,  pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

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

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

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

prezentării materialelor și  dă citire proiectului ordinii de zi: 

 1.  Proiect de hotărâre   privind   acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul  

2019 din excedentul bugetului  local al Municipiului Brad al anilor precedenți– iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării  ”SERVICIILOR  DE   

ÎNTREȚINERE A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD - iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, supune la vot ordinea de zi prezentată 

care se aprobă cu 11 voturi ”pentru” și  6 consilieri locali  fiind absenți (Petru – Voicu Huieț, 

Ancuța – Florentina Miheț, Mihai Mureș, Ionel Circo, Ionel Daniel Adam și Dorin Sorin 

David). 

 



 

   

 

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

aprobată. 

 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului 

bugetar pe anul  2019 din excedentul bugetului  local al Municipiului Brad al anilor 

precedenți . 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, 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 art. 58 alin.1 lit. c din Legea nr. 

273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare „Excedentul 

anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, 

după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a 

transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor 

restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor 

autorităţilor deliberative pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale 

secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”. 

Așa cum este prevăzut în Cap. V, pct. 5.17.3 alin.1 lit. b din Normele Metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 aprobate prin O.M.F.P. nr. 

3.751/2019,  „în situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare  

înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor 

precedenți, până la data de 10  ianuarie 2020  inclusiv”. 

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

acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa A (integral buget local) cu 

suma de 1.573.185,18 lei,  precum și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de 

funcționare sursa E (venituri proprii) cu suma de 123.865,20 lei, din excedentul bugetului 

local al Municipiului Brad al anilor precedenți și-l supune plenului Consiliului Local Brad  

spre dezbatere în forma prezentată.  

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că a  intrat în vigoare Legea  nr.5/2020 a 

bugetului de stat pe anul 2020 iar ca veste bună amintește despre faptul că se vor aloca 

Municipiului Brad, suma de bani de care bugetul local este pribegit prin efectul Legii 

Munților Apuseni.  

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

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

Primarului Municipiului Brad. 



Doamna Secretar General al Municipiului Brad, 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 Poenaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 11  voturi "pentru”și  6 consilieri locali  absenți  (Petru – Voicu Huieț, 

Ancuța – Florentina Miheț, Mihai Mureș, Ionel Circo, Ionel Daniel Adam și Dorin Sorin 

David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2020  privind   acoperirea definitivă a 

deficitului bugetar pe anul  2019 din excedentul bugetului  local al Municipiului Brad al 

anilor precedenți. 

  

 Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării  

”SERVICIILOR  DE   ÎNTREȚINERE A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL 

BRAD. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, 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 pentru desfășurarea în condiții optime a 

sistemului de iluminat public pe teritoriul municipiului Brad se va urmări obținerea unui 

serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunității locale. 

Sistemul de iluminat public trebuie să se desfășoare în scopul satisfacerii interesului 

general al comunității, protejării intereselor beneficiarilor, întăririi coeziunii economico-

sociale la nivelul comunităților locale, punerii în valoare, prin iluminat adecvat, a 

elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, ridicării gradului de civilizație, a 

confortului și calității vieții, măririi gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale, 

creării unui ambient plăcut, creșterii oportunităților rezultate din dezvoltarea turismului, 

asigurării funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență 

economică a infrastructurii aferente sistemului.  

Lucrările de întreținere se vor executa în scopul prevenirii sau eliminării 

deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și fără întreruperea furnizării energiei electrice. 

 Serviciile care urmează să fie achiziționate constă în întreținerea și repararea 

sistemului de iluminat public care reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, 

cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, 

fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de 

iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, 

automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, cu excepția acelora din 

elementele care fac parte din sistemul de distribuție a energiei electrice. 

 Acestea vor fi încadrate în Anexa Programului Anual al Achiziţiilor Publice pe anul 

2020 la cap. II  Servicii poziția  1, CPV: 50232100-1, conform prevederilor  art. 12  din 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 



achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

completările şi modificările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 395/2016. 

          Valoarea maximă estimată în faza de pre-achiziție, prin consultarea pieţei privind 

prețurile similare existente pe piața liberă, este de până la 130.000 lei, fără TVA. 

          În conformitate cu prevederile art.7 alin.5 din Legea 98/2016 privind achizițiile 

publice, „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii, 

în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 135.060 lei, 

respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA,  este mai mică 

decât 450.200 lei”. 

           În acest sens se vor transmite invitații de participare către societăți care au în obiectul 

de activitate prestarea acestor servicii, dispun de personal calificat și capabil să efectueze 

aceste servicii și,  care se încadrează în această sumă în vederea încheierii unui contract, 

urmând a  fi achitată din bugetul alocat Municipiului Brad aferent anului bugetar 2020 –  

cap. ”Cheltuieli de bunuri și servicii – Iluminat public”. 

            Ofertele vor fi negociate de către o comisie de evaluare nominalizată în acest sens 

prin dispoziție a Primarului Municipiului Brad.  

   Materialele și echipamentele electrice folosite vor fi incluse în prețul de prestare a 

serviciilor. 

   Serviciile vor fi achiziţionate de la o societate autorizată pentru prestarea acestor 

servicii și care dispune de personal calificat, este înscrisă în Sistemul Electronic al 

Achizițiilor Publice și care se va putea autoriza ANRSC  după încheierea contractului. 

Comenzile se vor întocmi în funcție de necesități, iar decontările se vor face după prestarea 

serviciilor și acceptarea situațiilor de plată de către fiecare beneficiar din bugetul alocat 

fiecărei subunități în acest sens . 

             În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, operatorul căruia i se va atribui contractul de servicii este obligat să 

solicite obținerea autorizației A.N.R.S.C. pentru efectuarea serviciilor menționate anterior și 

să obțină licența în termen de maxim 90 zile de la semnarea contractului de achiziție 

publică.  

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

propus aprobarea achiziționării ”SERVICIILOR DE ÎNTREȚINERE  A ILUMINATULUI 

PUBLIC ÎN MUNICIPIUL  BRAD”, prin achiziție directă și-l supune plenului Consiliului 

Local Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, 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 Poenaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 11  voturi "pentru” și  6 consilieri locali  absenți (Petru – Voicu 

Huieț, Ancuța – Florentina Miheț, Mihai Mureș, Ionel Circo, Ionel Daniel Adam și Dorin 

Sorin David)  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2020 privind aprobarea 

achiziționării  ”SERVICIILOR  DE   ÎNTREȚINERE A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN 

MUNICIPIUL BRAD. 
 

 

 Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Vasile Poenaru, declară 

închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Brad din data de 08 ianuarie  2020.  

 

 

 
 

 

                                                                                                                                   

              

                                                                              

                                         SECRETAR GENERAL 

                                             Carmen – Irina Bora 

 
 

 

 

 

 


