
          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, 14 februarie 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare, 

 a Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa extraordinară din 

data de 14 februarie 2020 s-a făcut în data de 10.02.2020, urmare Dispoziţiei nr.  

93/10.02.2020 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 

2  și art. 134 alin. 3, art. 135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b, c 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

La şedinţă au fost prezenţi 15 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, 2 

consilieri locali fiind absenți ( Ionel Circo și Ionel Daniel Adam). 

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 Adrian Grosu – director al S.C. 

TERMICA BRAD S.A.,  domnul Lucian Miron director al  Spitalului Municipal Brad și 

domnul Lungu  - economist la Spitalul Municipal Brad și doamna ec. Miha Elena – contabil 

la Liceul Teoretic „Avram Iancu” 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 şi 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”. 

 

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   aprobarea bugetului local al Municipiului Brad pe 

anul 2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 

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

prezentată care se aprobă cu  15 voturi ”pentru” și 2 consilieri locali absenți  ( Ionel 

Circo și Ionel Daniel Adam).  

 

  Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt modificări 

sau suplimentări la ordinea de zi prezentată. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 

următoarele puncte:        



1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – inițiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare  între 

Municipiul Brad şi  Asociaţia Non Profit  L&C Consulting– inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 
 

 

 Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul 

preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune aprobării suplimentările la Ordinea de zi 

propuse, care se aprobă cu  15 voturi ”pentru” și 2 consilieri locali absenți (Ionel Circo 

și Ionel Daniel Adam).  

 

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune aprobării Ordinea de zi 

în ansamblul ei care se aprobă cu 15 voturi ”pentru” și 2 consilieri locali absenți (Ionel 

Circo și Ionel Daniel Adam).  

 

 Domnul Raul Florin Matei care era prezent în sală, își exprimă dorința de a lua 

cuvântul înainte de prezentarea proiectului de hotărâre, susținâd că dezbaterea publică 

pentru aprobarea bugetului local trebuie să aibă loc conform prevederilor Legii nr. 52/2003. 

 În continuare a dat citire răspunsului primit  de la instituția noastră și anume adresa 

nr. 16912/10.02.2020, susținând în continuarea că procedura de transparență decizională 

trebuie să se facă  respectând Legea nr. 52/2003. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că materialele supuse dezbaterii au fost 

depuse în sala de studiu a comisiilor de specialitate în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare și întreabă dacă dumnealor au vreo obiecție cu privire la modul de derulare al 

ședinței. 

 Domnul consilier local, Petru Voicu Huieț,  susține că dumnealui i se pare firesc și 

normal ca după prezentarea bugetului să i se dea cuvântul și cetățeanului Raul Florin Matei. 

 Din sală, domnul Raul Florin Matei precizează încă o dată că trebuie respectată 

Legea nr. 53/2003, că nu trebuie să-și ceară voie să vorbească și că se face împotriva lui un 

abuz de putere. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, prezintă răspunsul transmis USR Filiala Brad prin 

care li se aduce la cunoștință că dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2020, va avea loc cu prilejul 

aprobării acestuia în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Brad din data 

de 14.02.2020, ora 12.00 conform prevederilor art. 8 lit. b din Legea nr. 273/2006 și solicită 

domnului președinte de ședință să aplice Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Local al Municipiului Brad privind solemnitatea ședinței. 

 Domnul consilier local, Viorel Curtean, îi comunică cetățeanului Raul Florin Matei că 

va primi cuvântul după prezentarea proiectului de hotărâre. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, prezintă modalitatea de adoptare a hotărârii privind 

aprobarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2020 și anume: inițial se dă citire 



proiectului, urmează dezbaterea de către consilieri și apoi dacă consilierii sunt de acord să 

se dea cuvântul și cetățenilor prezenți în sală care doresc acel lucru. 

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

aprobată. 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 

Municipiului Brad pe anul 2020. 

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 urma publicării în Monitorul oficial 

al României – Partea I – a nr. 2 din data de 06.01.2020 a legii bugetului de stat pe anul 

2020, nr. 5/2020, în termen de maxim 45 de zile, instituția noastră are obligația aprobării 

bugetului local pentru anul 2020, în conformitate cu  prevederile art. 39 alin. 6 din Legea nr. 

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

 Conform prevederilor art. 39 alin. 3 din același act normativ, pe baza veniturilor 

proprii și a sumelor repartizate, în calitate de ordonator principal de credite, în termen de 15 

zile de la publicarea bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, am avut 

obligația definitivării proiectului bugetului local care a fost afișat la sediul Primăriei 

Municipiului Brad. În termen de 15 zile de la data afișării, locuitorii municipiului Brad 

aveau posibilitatea depunerii de contestații privind acest proiect de buget.  

  Precizează că nu au fost depuse contestații la proiectul de buget întocmit. 

  Menționează  că la întocmirea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 s-a ținut 

cont de adresa  nr. 692/14.01.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Hunedoara prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 892,00  mii lei din T.V.A. și  

suma de 11.918,00 mii lei din sume și cote defalcate din impozitul pe venit și nr. 

806/15.01.2020 prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 4.321,00  mii lei din T.V.A.. 

În contextul celor de mai sus și ținând cont de prevederile art. 39 alin. 4 și alin. 5 din 

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

ulterioare, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  aprobarea bugetului 

Municipiului Brad pe anul 2020 la venituri în sumă de 29.804,86  mii lei la care se adaugă 

excedentul bugetar în sumă de 2.834,15  mii lei şi la cheltuieli în sumă de 32.639,01 mii lei, 

conform Anexelor nr. 1 şi 2 care vor face parte integrantă din hotărâre,  după cum urmează: 

 Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 sunt cele prevăzute în Anexa nr. 

1 şi se compun din:  

 - impozit pe venit……………………………      19,31  mii lei 

 - cote defalcate din impozitul pe venit………. 14.918,00  mii lei   

 - impozite şi taxe de proprietate…………….. 2.171,24  mii lei 

 - sume defalcate din TVA………………         5.213,00  mii lei   

 - taxe pe servicii specifice……………………       0,50  mii lei 

 - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 

    pe desfăşurarea de activităţi………………………..     923,10      mii lei 

 - alte impozite şi taxe fiscale……………………..…     158,53   mii lei 

 - venituri din proprietate…………………………..   5.097,26      mii lei   

 - venituri din prestări de servicii şi alte activităţi…..        799,28            mii lei 



 - venituri din taxe administrative, eliberări permise…….    12,67            mii lei 

 - amenzi, penalităţi şi confiscări…………………….       327,52            mii lei 

 - diverse venituri………………………………………   35,55 mii lei 

 - venituri din valorificarea unor bunuri…………....    33,90             mii lei  

 - subvenţii de la bugetul de stat……………………           95,00      mii lei 

            TOTAL ……………………………………..           29.804,86      mii lei 

 Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 sunt cele prevăzute în Anexa 

nr. 2 şi se compun din : 

 - autorităţi  publice şi acţiuni externe…………..          7.466,80  mii lei 

 - alte servicii publice generale………………..             520,00  mii lei 

 - tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi……   101,00  mii lei

   

 - ordine publică şi siguranţă naţională……………………815,00      mii lei 

 - învăţământ……………………………………………  1.788,40   mii lei   

 - sănătate………………………………………………    1.444,71   mii lei 

 - cultură, recreere şi religie  …………………………        2.149,30      mii lei 

 - asigurări şi asistenţă socială………………………          5.805,00      mii lei   

 - locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  …………            3.549,30      mii lei  

            - protecţia mediului ………………………………………   518,00     mii lei 

 - acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă……    300,00      mii lei 

 - combustibil şi energie……………………………………   4.035,20   mii lei   

 - transporturi……….……………………………….              4.146,30      mii lei 

 TOTAL……………………………………………               32.639,01        mii lei. 

 Cheltuielile de capital evidenţiate la secţiunea de dezvoltare în sumă de 7.124,61 mii 

lei din bugetul local al Municipiului Brad se reflectă în Lista de investiţii, conform Anexei 

nr. 3 care va face parte integrantă din hotărâre. 

 Propune, de asemenea, aprobarea bugetului de venituri proprii astfel: 

 Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad, Școala  Gimnazială ”Mircea 

Sântimbreanu” Brad,  Liceul  Teoretic ,,Avram Iancu” Brad şi  Grădiniţa cu Program 

Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad pe anul 2020, în sumă de 280,00 mii lei la venituri şi de 

889,07 mii lei la cheltuieli, conform Anexelor nr. 4 şi nr.5 care vor face parte integrantă din  

hotărâre.  

Serviciul Public de Desfacere, Han Piaţă şi Obor Brad  şi al veniturilor obţinute din 

valorificarea materialului lemnos, pe anul 2020, în sumă de 906 mii lei la venituri şi de 

1.003,21  mii lei la cheltuieli, conform Anexei nr. 6 care va  face parte integrantă din  

hotărâre. 

Propune aprobarea veniturilor şi cheltuielilor estimate pentru anii 2021-2023, 

conform Anexei nr.7 care face parte integrantă din hotărâre. 

Totodată, mai propune  aprobarea utilizării sumei disponibile  de 2.834,15 mii lei din 

fondul de rulment în cadrul secţiunii de dezvoltare a Municipiului Brad pe anul 2020 pentru 

finanţarea lucrărilor de investiţii prevăzute în Anexa nr. 3, precum si utilizarea pentru 

diferite cheltuieli cu bunuri și servicii a sumei disponibile de  706,28   mii lei din venituri 

proprii rezultate din excedentele anilor precedenți. 



 Precizează că, în conformitate cu prevederile art. 8 lit. b din Legea nr. 273/2006  

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare dezbaterea 

publică a proiectului de buget local  are loc cu prilejul aprobării acestuia. 

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

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Primar, Florin Cazacu propune următorul amendament: 

„La întocmirea proiectului de buget pe anul 2020 s-a ținut seama de veniturile 

estimate a fi încasate deoarece până în momentul afișării pe sit – ul Primăriei Municipiului 

Brad nu erau primite comunicările de sume alocate de Consiliul Județan Hunedoara și la 

cheltuieli de necesitățile de sume pentru toate titlurile bugetare inclusiv la obiectivele de 

investiții pe care se intenționează a le realiza în anul 2020. 

Având în vedere că veniturile primite sunt mai mici decât necesarul de sume pentru 

toate categoriile de cheltuieli a fost necesară reducerea sumelor alocate la unele capitole 

bugetare, urmând ca la rectificările de buget în funcție de veniturile încasate să se majoreze 

capitolele bugetare deficitare pentru a putea susține toate obiectivele propuse. 

Insuficiența resurselor financiare ale anului 2020 provine din diferența foarte mare 

între anii 2019 și 2020 a sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetului local, în condițiile 

în care acestea au fost în anul 2019 de 10.714 mii lei, iar în anul 2020 de 1.876 mii lei”. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot amendamentul 

propus care se aprobă cu 15 voturi "pentru” și  2 consilieri locali absenți  (Ionel Circo și 

Ionel Daniel Adam). 

În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu, prezintă comparativ veniturile din anul 

2019 cu cele din acest an și anume un total de venituri inițial pentru anul 2019 de 

32.552.110 lei,  iar pentru anul 2020 un total inițial la venituri de 23.773.910 lei. 

Domnul consilier local, David Dorin Sorin, întreabă, susținând că dumnealui nu 

înțelege, „în ce ne aflăm acum…în dezbatere publică sau la o ședință de consiliu?”. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că este în curs de desfășurare ședința 

extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Brad în care, după dezbaterea proiectului 

de hotărâre  privind aprobarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2020, se va 



putea da cuvântul și  altor cetățeni care doresc acest lucru, cu preciyarea că nu se pot face 

propuneri. Cei interesaţi aveau posibilitatea să depună contestaţii la acest proiect până în 

data de 4 februarie 2020. Dar, pentru a ne putea continua în condiţii normale şedinţa, 

precizează că este de acord să ia cuvântul cetăţeanul Matei Raul Florin.  

În continuare,  a luat cuvântul domnul Matei Raul Florin, în calitate de președinte al 

U.S.R. – Filiala Brad.  Pe marginea proiectului de buget a dat citire unui material anterior 

pregătit, amintind printre altele:  

- în anul 2020 față de anul 2019 există o creștere la servicii publice generale de 

608,20 mii lei, întrebând dacă această mărire este datorată creșterii salariilor sau a 

numărului personalului angajat în ultimul timp în Primăria Municipiului Brad; 

- față de anul 2019 la cap. 81.02 „combustibil și energie” este o creștere de 68% a 

cheltuielilor de la 2.400,78 lei la 4.032,20 lei, adică un plus de 1.643, 42 lei,  întrebând cum 

se explică aceasta și afirmând că această subvenție la energia termică este suportată de către 

toți locuitorii municipiului Brad, însă ei sunt privați de o dezvoltare reală; 

- la capitolul 84.02 „Transporturi ” față de anul 2019 este o scădere de 48% a sumelor 

alocate, scăzând aproape la jumătate reparațiile la infrastructura stradală, întrebând de ce nu 

se apelează la fonduri europene nerambursabile dacă tot există un buget diminuat cu 

aproape 4 mil. Lei;  

- de ce se alocă la capitolul bugetar 70.02.05 „alimentare cu apă”, din bugetul 

propriu,  suma de 185,80 mii lei când există finanțare europeană pentru acest tip de lucrări; 

 - de ce este nevoie de credit pentru capitolul 74.02.06 „canalizarea și tratarea apelor 

reziduale” în valoare de 180 mii lei şi de ce nu se accesează fonduri europene; 

 - la capitolul 84.02.03.03 „străzi”  este prevăzută suma de 2.820 mii lei - de ce nu 

există transparență?; de ce nu este  făcută public lista cu străzile propuse a fi modernizate?; 

 - la venituri, la capitolul 48.02 „sume primite de la UE”, la capitolul 48.02.03 

„prefinanțare” 0 lei, nu există proiecte noi cu fonduri europene; 

 - la Lista sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, la Punctul de informare 

turistică  este prevăzută suma de  625,25 mii lei, întrebând de ce nu sunt informații 

suplimentare pe site-ul Primăriei Municipiului Brad și dacă se cunoaște despre eșecul 

centrelor de turism din comunele învecinate; 

 - la înființarea sistemului de distribuție gaze naturale sunt prevăzuți 400 mii lei, 

apreciind că se va apela la fonduri UE și nu la împrumut; 

 - analizând bugetul, a constatat că și de această dată este un buget care se bazează  în 

mare parte pe ajutorul de la centru, în care la capitolele  precum tineret, turism, agricultură, 

protecția plantelor și acțiune fitosanitară, stimulare întreprinderi mici și mijlocii, proiecte de 

dezvoltare multifuncțională, creșe, muzee, începând cu anul 2007 se alocă 0 lei; 

 - este un buget care, începând cu anul 2007, la capitolul 74.02.05 „salubritate” s-au 

cheltuit progresiv sume, astfel: în anul 2017 – 392 mii lei, în anul 2018 aceeași sumă, în 

anul 2019 – 400 mii lei, iar pentru anul 2020 propunerea este 458 mii lei, adică un plus de 

66 mii lei, adică 660 milioane lei vechi în condițiile în care Serviciul de salubritate deținut 

până la acea dată de Retim cuprindea toate aceste trei servicii cu costuri mult mai mici: 

colectarea, respectiv colectarea și transportul deșeurilor menajere și colectarea selectivă a 

deșeurilor – curățenie stradală. Acum curățenia stradală se face la nivel de Ev Mediu cu 

măturători pe străzi. Deșeurile menajere și colectarea selectivă sunt la un preț uriaș și nu se 



face mai nimic, iar celelalte tipuri de deșeuri vegetale, construcții, etc… sunt preluate de 

Primăria Municipiului Brad. Precizează că, domnul Primar, Florin Cazacu, a reușit să 

încarce artificial schema de personal a Primăriei Municipiului Brad, în același timp 

compartimente și funcții importante sunt în continuare vacante, ajungând să fie unul dintre 

principalii angajatori ai zonei cu randamentul cel mai scăzut. Precizează că „din anul 2017 

trece zilnic și oprește în orașul nostru un tren accesat din fonduri europene, dar 

Dumneavoastră fugiți în direcția opusă, iar când din spate vă ajunge vă țineți de el și vă 

aruncați la pământ”.  

 În încheiere prezintă un cod de apel  305.05.02. în care se urmărește reducerea 

numărului de comunități marginalizate și excluziune socială din zona rurală, orașe cu 

populație mai mică de 20 mii locuitori. Astfel, precizează că au fost 42 de proiecte aprobate 

și  40 respinse distribuind în sală un tabel care conține aceste proiecte, menționând că 

figurează printre altele și UAT Geoagiu cu un proiect admis, UAT Tomești cu un proiect 

admis și Asociația Țara Zarandului cu un proiect depus dar respins. 

 Menționează că pe această listă UAT Brad nu apare cu nici un proiect depus de el și 

nu de alte asociații în condițiile în care este o zonă defavorizată, o zonă cu risc de sărăcie și 

de excluziune socială. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită a se trece la Ordinea de zi, dar domnul Matei 

Raul Florin a precizat că în sală mai sunt persoane care vor să ia cuvântul. 

 Doamna Matei Ana Maria, care era și dumneaei prezentă în sală  s-a prezentat și a 

precizat că meseria dumneaei este de  dascăl  la Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca și 

Crișan” Brad.  

 În continuare, a arătat că a studiat bugetul dar  nu înțelege de ce acum s-a făcut 

dezbaterea publică odată cu ședința de consiliu, de ce a trebuit să se facă acest circ. 

 Menționează că, deși s-au alocat bani pentru funcționarea școlilor, se pare că aceștia 

nu sunt suficienți.  “Din punctul meu de vedere, că acolo mă învârt în cadrul educației, 

propun copiator xerox funcțional și fără contorizare cu consumabile permanente, adică tot 

timpul, pentru că sunt școli în care profesorii nu au acces la xerox și sunt peste 30 de cadre 

didactice în acea școală care trebuie să meargă prin oraș la xerox pe banii lor.” 

 Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, solicită să  precizeze numele școlii. 

 Doamna Matei Ana Maria răspunde că este profesor de matematică la Școala 

Gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan ” Brad. 

 Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț,  precizează că la Școala 

Gimnazială ”Mircea Sântimbreanu” Brad există un astfel de xerox. 

 Doamna consilier local, Adina Beciu, precizează că și la  Școala Gimnazială ”Horea, 

Cloșca și Crișan ”  Brad este xerox. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită să se treacă la Ordinea de zi, apreciind că și 

doamna Matei Ana Maria dorește să se audă  și s-o audă cetățenii cât este de importantă. 

 Domnul Matei Raul Florin solicită domnului Primar să  aibă respect față de doamna 

Matei pentru că este cadru didactic și i-a pregătit, dacă nu ea, colegii ei, semenii ei. 

 Afirmă că domnul Primar este inuman. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, o întreabă pe doamna Matei cât impozit plătește 

pentru orele pe care le predă în particular. 

 Domnul Matei Raul Florin  precizează că domnul Primar își dă arama pe față. 



 Domnul Primar, Florin Cazacu, pecizează că este tocmai invers și le solicită să 

înceteze. 

 Domnul Matei Raul Florin  precizează că nu așa se vorbește, că domnul Primar nu 

este angajatorul dumnealor, ci este plătit ca să își facă treaba. 

 Doamna Matei Ana Maria spune că așteaptă să termine domnul Primar pentru a se 

auzi ce are de spus. „Repet, Vreau, Îmi doresc atât eu cât și colegii acel xerox!” și  să nu 

mai fie nevoită să se treacă pe un caiet când xeroxează.   

 Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă dacă vrea să-și facă rețete de prăjituri și 

materiale politice pe acest xerox din cadrul școlii. 

 Domnul Matei Raul Florin îl întreabă dacă nu-i este rușine să-i jignească soția, 

afirmând „câtă nesimțire!”. 

 Doamna Matei Ana Maria solicită consumabile cu hârtie xerox la discreție, spunând 

că i se pare jenant să le ceară copiilor să cumpere hârtie xerox, consumabile pentru tabla 

albă, consumabile la grupurile sanitare, săpun și hârtie igienică. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că ne ducem în derizoriu, iar aceste 

probleme trebuie discutate în cadrul școlii cu conducerea, nu ăn cadrul ședinței consiliului 

local. 

 Doamna consilier local, Adina Beciu, o întreabă dacă a făcut vreodată referate de 

necesitate adresate conducerii școlii. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan, precizează că acestea sunt problemele 

școlii și acolo trebuie rezolvate. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că se vorbește despre hârtie igienică 

pentru că acesta este nivelul la care se pot ridica dumnealor. 

 Domnul Matei Raul Florin precizează că Primarul a coborât orașul la nivel de hârtie 

igienică și mulțumește pentru dezbaterea publică. 

 Domnul consilier local, Viorel Curtean, precizează că, astfel, cei doi au încheiat un 

capitol de propagandă electorală și ar fi bine să meargă între oameni să vadă ce spun 

aceștia. 

 Doamna Matei Ana Maria, precizează că doamna ministru se află în județ și ar fi bine 

dacă ar ști ce se întâmplă în școli. 

 Doamna consilier local, Adina Beciu, întreabă dacă este o amenințare cu doamna 

ministru și dacă  crede  că dumneaei va rezolva problemele legate de hârtia igienică. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă dacă mai este cineva în sală care dorește să 

ia cuvântul pe probleme legate de buget. Menționează că este o competiție politică și fiecare 

partid politic care nu este reprezentat în Consiliul Local dorește să se facă auzit și văzut de 

cetățeni. 

 Precizează în continuare că bugetul local se raportează, se elaborează, se aprobă, și se 

execută  în condițiile legii privind finanțele publice locale, conform prevederilor Codului 

administrativ, iar ceea ce s-a întâmplat anterior a fost un circ ieftin, USR-ist. 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că a pus o întrebare și la ședițele de 

comisii și așteaptă acum un răspuns. Întreabă care sunt datoriile pe care le are Municipiul 

Brad la ora actuală; dacă datoriile actuale pe care le are Municipiul Brad grevează bugetul 

local al Municipiului Brad pe anul 2020; care este rata de rambursare și cam cu cât ar greva 

bugetul primăriei pe anul 2020  această rată. 



  Mai precizează că bugetul este afectat de faptul că suntem zonă defavorizată și de 

faptul că numărul locuitorilor a scăzut.  

 Întreabă dacă numărul mic de proiecte accesate din fonduri europene se datorează și 

faptului că Municipiul Brad nu are banii necesari susținerii contribuției proprii  și solicită să 

se acorde atenția cuvenită acestor proiecte. Mai întreabă care este datoria actuală a 

Municipiului Brad, acumulată în timp. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că, în prezent, Municipiul Brad are două 

credite în derulare, unul de 50 mii lei, ultima rată urmând să fie achitată în luna martie 

2020, iar al doilea credit este de 2.500 mii lei cu scadență în anul 2025.  

 Precizează că Municipiul Brad are un grad de îndatorare foarte mic. Nu sunt credite 

angajate pe perioade foarte lungi de timp. Proiectele și investițiile sunt făcute din bugetul 

propriu. Gradul  de îndatorare este sub 10% și există asigurată cofinanțare la toate 

proiectele europene.  

 În continuare enumeră căteva proiecte aflate în derulare și amintește, încă o dată,  

faptul că nu s-a avut posibilitatea accesării unui proiect european legat de infrastructura de 

transport pentru că la nivelul Municipiului Brad nu este înființat serviciul public de 

transport local.  

 Mai menționează că din momentul în care semnezi contractul de finanțare și pînă la 

inaugurarea obiectivului trec 4 - 5 ani  în care se derulează diferite proceduri. 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că domnul Primar se lamentează că 

a obținut cele mai puține fonduri dar se putea face ceva în acest sens. Erau lucruri care 

puteau fi evitate, menționând că până acum se putea rezolva acestă problemă prin realizarea 

unei centrale termice de înaltă eficiență la Brad iar banii pentru subvenție și combustibil nu 

mai grevau asupra bugetului. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, îl întreabă dacă dorește să intre în polemică cu 

dumnealui, susținând că el nu-și dorește acest lucru. Mai departe, menționează că domnul 

consilier local, Vasile Bârea, prezintă jumătăți de adevăr. În acest sens, amintește că 

Centrala de la Gura-Barza  s-a reabilitat în anul 2004, că atunci  nu s-a construit o centrală 

nouă ci a fost modernizată cea veche.  

 Prețul la păcură la acel moment era cel mai mic dintre combustibili și nu era accizat. 

 Diferența de subvenție era acordată de la bugetul de stat,  dar Guvernul Boc nu a mai 

dat nici o subvenție. Pierderile în sistemul de distribuție în Municipiul Brad sunt mai mici 

decât în alte localități, punctele termice sunt în proporție de 80% reabilitate și sistemul de 

distribuție secundară este și el reabilitat. Având în vedere că la Brad nu se produce energie 

termică și energie electrică în cogenerare, subvenția se suportă de la bugetul local.  

 Mai arată că,  în condițiile în care există depus un proiect  pe biomasă de accesare a 

fondurilor europene de către un investitor privat, respectiv Energy Serv,  nu se putea începe 

construcția unei centrale peste acel proiect. 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea, arată că și cetățenii scot o sumă mare de bani 

din buzunar pentru plata energiei termice. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că bugetul local al Municipiului Brad 

beneficiază de o compensare de la bugetul de stat a impozitelor și taxelor locale pe care nu 

le primește de la cetățeni ca urmare a intervenției dumnealui împreună cu alți primari din 

zona Munților Apuseni.  



 Precizează că suma defalcată din taxa pe valoare adăugată este mult mai mică în acest 

an și trebuie discutat la Ministerul Finanțelor pentru a se stabili cum se face calculul acestei 

sume, urmând o solicitare ca la o primă rectificare a bugetului de stat să ni se acorde o 

diferență pentru a putea derula lista de investiții.  

 În ceea ce privește Cinematograful, acesta a aparținut, inițial, de Regia de Film și, 

ulterior, a fost primit, prin hotărâre de Guvern, în domeniul public al Municipiului Brad, iar 

banii pentru reabilitarea acestuia s-au obținut de la Compania Națională de Investiții și nu 

de la bugetul local. 

 Domnul consilier local, Dorin Sorin David, își exprimă satisfacția că în sfârșit nu se 

mai vorbește de un proiect finanțat din bugetul local, afirmând că domnul Primar, singur, nu 

este în stare să facă un proiect european. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan, arată că s-a lăsat să se înțeleagă că nu s-a 

dorit realizarea unei Centrale Termice pe biomasă, dar nu s-a reușit de două mandate acest 

lucru, fapt cunoscut de toți consilierii locali. Amintește de câte ori au fost prezenți cei de la 

Energy Serv care au făcut promisiuni în acest sens dar, din păcate nu s-a realizat nimic. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că dumnealui își asumă tot ceea ce spune 

dar, domnul consilier local, David Dorin Sorin, face afirmații doar pentru a fi remarcat. 

 Domnul consilier local, Dorin Sorin David, afirmă că dumnealui este cel mai slab 

primar. 

 Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, precizează că cetățenii vor analiza. 

 Nemaifiind alte discuții, 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, cu 

modificările și completările ulterioare, 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 15  voturi "pentru”și  2 consilieri locali  absenți  ( Ionel 

Circo și Ionel Daniel Adam) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2020 privind 

aprobarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2020. 

 

  

 Suplimentar 1.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL 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 prin adresa  nr. 884/11.02.2020,  

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 17.071/11.02.2020, Spitalul Municipal 



Brad a înaintat  spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad bugetul de venituri şi 

cheltuieli  pe anul 2020 avizat de către Consiliul de administraţie. 

Pentru întocmirea acestui buget s-au avut în vedere următoarele:  

 veniturile prognozate a fi încasate din prestări de servicii la cerere în anul 2020, 

 veniturile prognozate a fi încasate din contracte cu CJAS în anul 2020, 

 veniturile prognozate a fi încasate din contracte cu DSP în anul 2020, 

 adresa Primăriei Municipiului Brad prin care s-a comunicat suma alocată Spitalului 

Municipal Brad pentru: 

1. plata sumei rămasă neachitată pentru aparatura medicală achiziționată în 

anul 2019; 

2. plata obiectivelor de investiții aferente anului 2019 cu finanțare doar din 

buget local; 

3. plata obiectivelor de investiții cu cofinanțare de la Ministerul Sănătății. 

Mai precizează că, față de Proiectul de buget depus pe pagina de internet a Spitalului 

Municipal Brad în data de 03.01.2020, prezentul proiect de buget a suportat o serie de 

modificări în sensul că acesta a fost majorat cu suma alocată de către Municipiul Brad 

pentru cheltuieli de capital și respectiv cu suma alocată din venituri proprii pentru 

achiziționarea unui elevator cu platformă pentru secția Chirurgie. 

Precizează, deasemenea că necesitatea introducerii în Lista de investiții cu finanțare 

din venituri proprii a fost impusă de către Agenția Județeană pentru Plați și Inspecție 

Socială Hunedoara în urma controalelor efectuate pe parcursul anilor precedenți. 

Totodată au fost reevaluate veniturile prognozate a fi încasate din prestări de servicii 

la cerere în anul 2020 și valoarea instalației de epurare ape uzate – Compartiment 

Infecțioase la suma de 10 mii lei. 

 Astfel, veniturile bugetului Spitalului Municipal Brad pe anul 2020 se stabilesc în 

sumă de 33.088,60  mii lei iar cheltuielile în sumă de 33.088,60  mii lei. 

  Lista de investiţii a Spitalului Municipal Brad pe anul 2020 cuprinde obiective de 

investiții în sumă de 262,60  mii lei,  sumă inclusă în buget la cheltuielile de capital. 

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

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Brad  pe anul 2020  și-l 

supun spre dezbatere plenului Consiliului Local 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, 

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, 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. 

1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  necesită votul majorităţii absolute a consilierilor 

locali în funcție, respectiv  8 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu  15  voturi "pentru”și  2 consilieri locali  absenți  ( Ionel 

Circo și Ionel Daniel Adam) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2020 privind 

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI 

MUNICIPAL BRAD. 

 

 Suplimentar 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 

colaborare  între Municipiul Brad şi  Asociaţia Non Profit  L&C Consulting. 

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, Codul administrativ conține norme 

referitoare la posibilitatea cooperării cu persoane juridice române sau străine, în vederea 

finanțării și realizării în comun a unor proiecte de interes public local, edificator în acest 

sens fiind art. 129 alin. 9 lit. a  potrivit căruia, Consiliul local hotărăște în condițiile legii 

”cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și 

realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”. 

 Conform prevederilor art. 28 din  O.U.G. nr. 48/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 „Proiectele finanţate din 

fonduri europene pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe 

entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale 

Uniunii Europene, cu condiţia desemnării ca lider al parteneriatului a unei entităţi 

înregistrate fiscal în România, excepţie făcând proiectele pentru care beneficiar este o 

grupare europeană de cooperare teritorială”. 

 Conform prevederilor art. 33 din Anexa 1 la H.G. nr. 93/2016 H.G. nr. 

93/2016 „Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect în conformitate cu 

prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 48/2015 este responsabil cu asigurarea implementării 

proiectului şi a respectării tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare 

încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar, precum şi cu respectarea 

prevederilor prezentelor norme metodologice.” 

 Prezentul proiect de hotărâre reprezintă un rezultat al necesității încheierii unui acord 

de colaborare între Municipiul Brad și Asociația Non Profit L & C Consulting în vederea 

identificării și agreării modalităților de realizare a acțiunilor comune pentru punerea în 

aplicare a activităților aferente proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Brad, 

componenta – Modernizare și dotare Centru Multifuncțional din Municipiul Brad”, care 

este depus în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 

incluziunii romilor”, apelul de proiecte „Dezvoltare locală”. 



 Menționez că încheierea acordului de colaborare propus în acest proiect de hotărâre și 

obținerea finanțării va constitui un început pentru demararea proiectului de reabilitare a unei 

clădiri din proprietatea Municipiului Brad, mai exact fosta Cantină Țebea, unde Asociația 

Non Profit L&C Consulting va derula activități de tip afterschool pentru elevii aparținând 

școlilor din  municipiul Brad.  

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

aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Municipiul Brad şi  Asociaţia Non  

Profit  L&C Consulting în vederea depunerii unui proiect prin Fondul Român de Dezvoltare 

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

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

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

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                       

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. f  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,   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  15  voturi "pentru”și  2 consilieri locali  absenți  ( Ionel 

Circo și Ionel Daniel Adam) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2020 privind 

aprobarea încheierii unui Acord de colaborare  între Municipiul Brad şi  Asociaţia Non 

Profit  L&C Consulting.  
 

 Suplimentar 3. Adresa nr. 69/13.02.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„SERVICIUL JUDEȚEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FĂRĂ STAPÂN” 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 17545/14.02.2020. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu,  prezintă adresa prin care se aduce la cunoștință 

cuantumul cotizației  datorat de către Municipiul Brad pentru anul 2020 care  este în 

cuantum  de 168.971 lei/an, adică 11 lei/an/locuitor și solicită, în acest sens, un aviz de 

principiu din partea domnilor consilieri locali. 

 Precizează că dacă am fi nevoiți să înființăm propriul serviciu, am cheltui mult mai 

mulți bani, numai luând în calcul salariile a cel puțin 3 angajați. 

 Domnul  preşedinte de şedinţă,  Bogdan Sorin Ștefea, supune la vot aprobarea 

cotizației Municipiului Brad  pentru anul 2020 către Asociaţia de Dezvoltare 



Intercomunitară „SERVICIUL JUDEȚEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR 

FĂRĂ STAPÂN”  și cu 15 voturi „pentru” se acordă  Avizul de principiu.  
 

  În continuare, doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț precizează că Școala 

Gimnazială a depus un proiect POCU pentru înființarea unei creșe și unul pentru persoanele 

care nu au finalizate studiile care se numește „A doua șansă” și un proiect pe ERASMUS 

pentru pregătirea cadrelor didactice, toate din fonduri europene sens în care mulțumește 

pentru sprijin,  atât domnului Primar, Florin Cazacu, cât și Consiliului Local al 

Municipiului Brad.  

 

 

 

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

închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Brad din data de 14 februarie  2020.  

 

 

 

 

                                     

                                      

                                  

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   SECRETAR GENERAL  

                     Bogdan Sorin Ștefea                                               Carmen – Irina Bora 

 
 

 

 


