
          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, 11 martie 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 11 martie 2020 s-a făcut de îndată, telefonic, în data de 11.03.2020, urmare 

Dispoziţiei nr. 160/11.03.2020 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, 6 

consilieri locali fiind absenți (Adina Beciu, Ioan Hărăguș, Vasile Poenaru, Ionel Daniel 

Adam Ionel Circo și Iosif Manea). 

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

Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale  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, cu modificările și completările ulterioare,  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  situația la nivel global și 

național cu privire la infecția cu Coronavirus  SARS – COVID - 19. 

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

dă cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, 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 utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 2.   Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 

privind  stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor 

beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net  pe membru 

de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit  

Legii nr. 416/2001, cu modificările şi  completările ulterioare - iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Brad nr. 39/2020 privind aprobarea achitării contribuției anuale datorată de către Municipiul 

Brad Asociaţiei „SALVITAL” Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
 

  



 

 

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot ordinea de zi 

prezentată care se aprobă cu 11 voturi ”pentru” și  6 consilieri locali  fiind absenți (Adina 

Beciu, Ioan Hărăguș, Vasile Poenaru, Ionel Daniel Adam Ionel Circo și Iosif Manea). 

 

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

aprobată. 

 

 Punctul nr. 1.    Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la 

dispoziția Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, 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. 36 alin. 1 din  

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare  „ În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului 

local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor 

municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se 

utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale 

consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în 

cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi 

pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de 

extrema dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativa proprie”. 

 Ținând cont de necesitatea utilizării sumei de 30 mii lei din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Brad pentru capitolul bugetar 

61.02. „Ordine publică și siguranță națională” în vederea asigurării cheltuielilor necesare  

transportului, a alimentației precum și a altor necesități de trai pentru persoanele aflate în 

perioada de izolare la domiciliu  precum și a achiziționării materialelor de dezinfecție în 

vederea combaterii coronavirusului Covid -19, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin 

care a propus  utilizarea sumei de 30 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 În contextul celor de mai sus supune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că după terminarea acestei 

ședințe  va avea loc o altă ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Brad în 

vederea aprobării unor măsuri suplimentare de combatere a noului CORONAVIRUS în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 

6/08.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului 

CORONAVIRUS și  ale Hotărârii nr. 7/11.03.2020 a CJSU Hunedoara privind aprobarea  

Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico - științific privind gestionarea bolilor înalt 

contagioase pe teritoriul României. 

 Informează că dorește să înființeze un grup de lucru operativ pentru o mai rapidă 

colaborare cu alte instituții ale statului reprezentate în C.L.S.U. Brad și care sunt direct 



implicate în gestionarea situației. Acest grrup se va întâlni ori de câte ori este nevoie, va 

analiza situațiile date și va face propuneri Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

Brad. 

 În continuare prezintă măsurile  pe care le va propune  C.L.S.U. Brad și anume: 

suspendarea activității Târgului industrial, începând cu data de 11 martie 2020 până în data 

de  22 martie 2020; suspendarea activității Bibliotecii ”Gheorghe Pârvu” Brad și a Casei de 

Cultură Brad începând cu data de 13.03.2020 până la data de 22 martie 2020, cu 

posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național; accesul la sediul 

Primăriei Municipiului Brad, numai prin intrarea A, accesul la ghișeul de plată a taxelor și 

Imozitelor (casierie) va fi asigurat exclusive prin INTRAREA B a clădirii dinspre strada 

republicii, iar accesul în sediul primăriei pe INTRAREA C, dinspre zona Casei de Cultură 

va fi restricționat pentru public. La intrarea în sediul primăriei, în mod obligatoriu, se vor 

utilize substanțe dezinfectante pentru mâini, puse la dispoziție de către personalul primăriei 

sau de către polițistul local prezent la intrare.  

 Mai precizează că se va solicita cetățenilor să evite, în limita posibilităților, 

deplasările la sediul primăriei pentru probleme care nu au caracter de urgență sau maximă 

necesitate. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că persoanele aflate în izolare la 

domiciliu pot solicita sprijin în vederea asigurării alimentației necesare și a altor necesități 

de trai, zilnic, între orele 8:00 și 20:00 la sediul Primăriei Municipiului Brad și la doi 

polițiști locali desemnați și comunicați D.S.P. Hunedoara în acest sens. 

 Doamna consilier local, Alexandra Chiș, precizează că ar fi bine dacă s-ar achiziționa 

două costume speciale pentru situații de urgență pentru cei doi polițiști locali. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că este o idee bună și, în plus, mai 

precizează că se analizează posibilitatea folosirii celor 3 sau 4 camere de la internat pentru 

autoizolare, dacă va fi cazul. 

 Domnul  preşedinte de şedinţă,  Bogdan - Sorin Ștefea,  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,  Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu 11  voturi "pentru” și  6 consilieri locali  absenți  (Adina 

Beciu, Ioan Hărăguș, Vasile Poenaru, Ionel Daniel Adam Ionel Circo și Iosif Manea) se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2020 privind utilizarea fondului de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 

Părăsește lucrările ședinței de consiliu, doamna consilier local, Ancuța Florentina 

Miheț. 



 

 Punctul  nr. 2.  Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 149/2014 privind  stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor 

de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al 

căror venit net  pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, 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 conformitate cu prevederile art. 28 

alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare ”Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor 

care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, 

precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

Situaţiile deosebite au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Brad nr. 149/2014. 

 Având în vedere situația la nivel global și național cu privire la infecția cu Coronavirus  

SARS – COVID - 19 precum și Hotărârea nr. 8/09.03.2020 a Grupului de suport tehnico - 

științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, Hotărârea 

Comitetului Național pentru situații de urgență nr. 6/09.03.2020  privind aprobarea unor 

măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, Hotărârea Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență nr. 4/26.02.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru 

gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID pe teritoriul județului Hunedoara precum și 

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 6/08.03.2020 privind 

aplicarea “Procedurii operaționale pentru identificarea și managementul persoanelor 

simptomatice/ asimptomatice sosite pe cale aeriană/ maritimă/ terestră din zona afectată de 

infecțiii cu noul Coronavirus ( SARS- COVID-19) sau prezentate la serviciile UPU/ CPU/ 

Camera de gardă  ” precum și aprobarea unor măsuri urgente, ca urmare a apariției a două 

cazuri confirmate de coronavirus pe teritoriul județului Hunedoara, având în vedere 

Hotărârea nr. 2/11.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență  Brad și ținând 

cont de prevederile  art. 28, alin. 2 și alin. 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare  precum și ale art. 15  din Legea nr. 292/ 

2011 privind asistența socială consider  că este necesară şi oportună modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 149/2014 privind stabilirea situațiilor 

deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență.   

 În acest context propune completarea anexei la H.C.L. nr. 149/2014,  în sensul 

introducerii unei noi situații deosebite, și anume: 

 

”11. În cazul familiilor sau persoanelor singure izolate la domiciliu datorită unor boli 

contagioase se acordă ajutorul de urgență de până la  35lei/ zi,  pentru maxim 14 zile prin 

achiziționarea și distribuirea către aceștia de hrană și materiale igienico-sanitare”.  

 Mai precizează că distribuirea hranei și materialelor igienico-sanitare se va face prin 

intermediul Poliției Locale Brad.  



 Acest  ajutor  de urgență menționat mai sus se acordă în baza solicitărilor scrise primite 

de la Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara sau a altor instituții abilitate în 

acest sens, prin care se confirmă izolarea la domiciliu datorită unor boli contagioase, 

precum și a altor documente relevante, dacă este cazul. 

    În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, 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, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu 10  voturi "pentru” și  6 consilieri locali  absenți  (Adina 

Beciu, Ioan Hărăguș, Vasile Poenaru, Ionel Daniel Adam Ionel Circo și Iosif Manea) și 

un consilier local lipsă vot (Ancuța Florentina Miheț)  se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr.45/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 privind  

stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor 

beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net  pe 

membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată, potrivit  Legii nr. 416/2001, cu modificările şi  completările ulterioare.  

 

 

 Punctul nr. 3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Brad nr. 39/2020 privind aprobarea achitării contribuției anuale 

datorată de către Municipiul Brad Asociaţiei „SALVITAL” Hunedoara. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, 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 Asociația „Salvital” Hunedoara este o 

organizație non - guvernamentală pentru susținerea și finanțarea Serviciului Mobil de 

Urgență, Reanimare și Descarcerare Hunedoara.  

 În ședința AGA din data de 9 martie 2020, Adunarea Generală a Asociației „Salvital” 

Hunedoara prin  Hotărârea nr. 7/2020 a  aprobat  ca,  începând cu data de 1 aprilie 2020, 

unitățile administrativ teritoriale care au calitatea de membru al Asociației „Salvital” 

Hunedoara să achite o contribuție de 10 lei/locuitor/an, având în vedere numărul populației 

stabile, după domiciliu, la data de 1 iulie a anului anterior celui pentru care se achită 

contribuția, comunicată de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara. 



Această contribuție anuală este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Brad pe anul 

2020 la capitolul bugetar 66.02 „Sănătate” și va fi virată asociației lunar sau trimestrial. 

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

ca, începând cu data de 1 aprilie 2020, să se aprobe achitarea contribuției anuale în cuantum 

de 10 lei/locuitor/an, datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociației 

„SALVITAL” Hunedoara  și-l supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în 

forma prezentată. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, 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, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu 10  voturi "pentru”,  6 consilieri locali  absenți  (Adina 

Beciu, Ioan Hărăguș, Vasile Poenaru, Ionel Daniel Adam Ionel Circo și Iosif Manea) și 

un consilier local lipsă vot (Ancuța Florentina Miheț)  se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 46/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad 

nr. 39/2020 privind aprobarea achitării contribuției anuale datorată de către Municipiul 

Brad Asociaţiei „SALVITAL” Hunedoara . 
 

 

 Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, declară 

închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad, convocată 

de îndată pentru data de 11 martie  2020.  

 

 

 

                                     

                                      

                               Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETAR GENERAL  

            Bogdan Sorin Ștefea                                             Carmen – Irina Bora 

 
 

 

 


