ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VE RBAL
încheiat astăzi, 23 ianuarie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare
a Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data de
23 ianuarie 2020 s-a făcut în data de 17 ianuarie 2020 prin Dispoziţia nr. 34/17.01.2020 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 17 ianuarie 2020, conform
tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenți 16 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, 1
consilier local (Vasile Podaru) fiind absent.
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 Adrian Grosu – director al S.C. TERMICA
BRAD S.A., domnul Murgu Zafiu – șef Sector apă - canal S.C. APA PROD S.A. Brad,
domnul Lucian Miron director al Spitalului Municipal Brad și domnul Lungu - economist la
Spitalul Municipal Brad.
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, 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 19 decembrie 2019, care a fost aprobat
cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) și procesul verbal al
ședinței extraordinare din data de 08 ianuarie 2020, care a fost aprobat cu 16 voturi
"pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru).

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 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 aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2019 - încheierea
exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor
profesionale individuale pentru Secretarul General al Municipiului Brad pentru anul 2019 –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la
locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 2020,
stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii
locuinţe pentru tineri destinate închirierii” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad, pentru anul școlar 2020 2021 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan
Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ÎN REGIM DE
ÎNĂLȚIME P + 1, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE LA PARTER ȘI ÎN INCINTĂ,
AMENAJARE ACCESE, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN
PROPRIETATE ȘI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE
DE ȘANTIER”, în municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 2, județul Hunedoara – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile
sociale administrate de Consiliul Local al Municipiului Brad și finanțate din bugetul local al
Municipiului Brad pe anul 2020– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului principalelor manifestări
cultural-educative, artistice şi sportive din municipiul brad, pentru anul 2020 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a unei persoane fizice
aflată în stare de insolvabilitate din municipiul Brad și anularea debitelor restante aferente
acesteia – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării ”SERVICIILOR DE
DEZINSECȚIE, DERATIZARE ȘI DEZINFECȚIE ÎN MUNICIPIUL BRAD” – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 4 din blocul ANL 2010,
scara A situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 15 din blocul ANL 2010,
scara A situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 18 din blocul ANL 2010,
scara B situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 19 din blocul ANL 2010,
scara A situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 99, etaj IV, din Blocul
105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, judeţul Hunedoara– iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
16. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
17. Informarea nr. 13.178/16.01.2020 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
18. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, supune la vot ordinea de zi prezentată
care se aprobă cu 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru).
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, 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. Raportul nr. 13921/20.01.2020 privind activitatea asistenților
personali desfășurată în semestrul II al anului 2019.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită,
Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL), a unui imobil – teren în suprafață de 1.300 mp,
situat în intravilanul municipiului Brad, în vederea realizării investiției ”Locuințe pentru
tineri destinate închirierii” – inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului de
funcții pentru Spitalul Municipal Brad– inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind ieșirea din indiviziune și rectificarea
suprafeței de teren cuprinsă în Cartea Funciară nr. 64760 Brad, număr topografic 14/c –
inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 5. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat
în municipiul Brad, strada Independenței, nr. 5, județul Hunedoara– inițiat de Primarul
Municipiului Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, supune aprobării suplimentările la Ordinea de zi
propuse, care se aprobă cu 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru).
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile
Podaru).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul
2019 - încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului 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 în conformitate cu prevederile Legii 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.
Ținând cont de prevederile legale în vigoare, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus aprobarea situației financiare pe anul 2019 a bugetului local al Municipiului
Brad după cum urmează:
- la venituri în sumă de 40.895.863 lei, din care la secţiunea de funcţionare 33.405.345
lei, iar la secţiunea de dezvoltare 7.490.518 lei;
- la cheltuieli în sumă de 41.757.222 lei, din care la secţiunea de funcţionare
32.693.519 lei şi la secţiunea de dezvoltare 9.063.703 lei;
- şi un deficit bugetar de 861.359 lei.
Totodată, a propus aprobarea Situației financiare pe anul 2019 a instituţiilor şi
serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează:
- la venituri în sumă totală de 31.434.933 lei;
- la cheltuieli în sumă totală de 32.177.750 lei;
- şi un deficit bugetar de 742.817 lei.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și-l supune plenului
Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, 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 Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan precizează că dorește să aducă câteva
lămuriri simple cu privire la excuția bugetară. Menționează că au fost și anul trecut pe
rețelele de socializare mai multe dispute iar dumnealui dorește să explice pentru cei care nu
înțeleg ce înseamnă deficit bugetarși anume că, deficitul bugetar din anul 2019, se acoperă
prin excedentul din anul 2018, adică nu este un deficit fizic.

Domnul Primar, Florin Cazacu mulțumește domnului consilier local, Dorel Leaha Ștefan pentru intervenția avută și menționează că sunt mulți care se doresc a fi formatori de
opinie dar nu au noțiunile elemenare pentru a ști ce este un deficit sau un excedent bugetar.
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, 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 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2020 privind aprobarea Situaţiei financiare pe
anul 2019 - încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi al
instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.
Punctul nr. 2 . Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea
performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul General al Municipiului Brad
pentru anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului 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, potrivit prevederilor art. 621 alin. 1din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
”Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție
și de conducere pentru activitatea desfășurată până la data de 31 decembrie 2019 se face în
anul 2020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
Conform prevederilor aceluiași act normativ, anual, funcționarilor publici de execuție
și de conducere li se întocmește un raport de evaluare a performanțelor profesionale
individuale, finalizându-se prin acordarea unui calificativ.
Calificativele care pot fi acordate sunt următoarele:
- nesatisfăcător;
- satisfăcător;
- bine;
- foarte bine.
În baza calificativului propus de către Consiliul Local al Municipiului Brad, Primarul
Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 62^3 alin. 1 lit. e și alin. 3 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, va întocmi Raportul de evaluare al performanţelor profesionale

individuale pentru Secretarul General al Municipiului Brad, doamna Bora Carmen – Irina,
pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
Criteriile de performanţă pe baza cărora se va elabora raportul de evaluare sunt cele
prevăzute în art. 62^8 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, 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 Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Mihai Mureș propune, acordarea Secretarului General al
Municipiului Brad, calificativul de FOARTE BINE, pentru activitatea desfășurată în anul
2019.
Domnul consilier local, Viorel Curtean propune, de asemenea, acordarea calificativului
de FOARTE BINE.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că Secretarul General al Municipiului
Brad este în permanentă colaborare cu Secretarul General al Municipiului Brad.
Menționează că există foarte multe schimbări legislative, ceea ce presupune o
provocare permanentă. Subscrie la propunerea făcută de către domnii consilieri locali cu
precizarea că în fiecare zi trebuie să fie mai buni să poată face față problemelor pe care le
întâmpină.
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, 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 Poenaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2020 privind propunerea calificativului la
evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul General al
Municipiului Brad pentru anul 2019 .

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au
acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile
pentru anul 2020, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii
de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul
programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii” – iniţiat de Primarul
Municipiului 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, potrivit prevederilor art. 15 alin. 1 din
H.G.R. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu
modificările şi completările ulterioare, în urma analizării cererilor de locuințe pentru tineri,
destinate închirierii, comisia socială trebuie să prezinte Consiliului Local al Municipiului
Brad lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum
și propuneri privind ordinea și modul de soluționare a cererilor, luându-se în considerare
folosirea spațiului locativ existent.
Analizarea cererilor se face anual, până la sfârșitul lunii februarie a anului respectiv,
sau ori de câte ori situația o impune, în condițiile legii.
Astfel, în data de 16.01.2020, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de
solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul
programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, numită prin H.C.L. nr.
174/2015, s-a întrunit și reanalizat toate dosarele aflate în evidențele B.A.D.P.P..
În urma reanalizării tuturor dosarelor, au fost consemnate toate situațiile întâlnite
întocmindu - se procesul verbal nr. 13486/16.01.2020.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
atât aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate
închirierii, valabilă pentru anul 2020, cât și aprobarea Listei de priorități în vederea
repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, valabilă pentru anul 2020, stabilită
de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe
pentru tineri destinate închirierii” și-l supune 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 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 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, 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 Poenaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2020 privind aprobarea Listei cu solicitanţii
care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități,
valabile pentru anul 2020, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de
solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în
cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”.
Punctul nr. 4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad, pentru anul
școlar 2020 - 2021 – iniţiat de Primarul Municipiului 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, organizarea rețelei școlare este procesul
de cuprindere a unităților de învățământ preuniversitar autorizate/acreditate de stat și
particular precum și a furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu care
funcționează în anul școlar 2020 - 2021 pe raza municipiului Brad.
Potrivit prevederilor art.19 alin. 4 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu
modificările și completările ulterioare ”Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi
formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al
inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor
structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ
cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în
condiţiile legii”.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 61 alin 2 din același act normativ „Reţeaua
şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.
Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de
către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei
Naţionale”.
Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se
realizează prin hotărâre a consiliului local, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.
Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii
consiliului local prin care este aprobată reţeaua şcolară, potrivit prevederilor art. 24 alin. 2
din Metodologia
privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei

unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin
Ordinului MEN nr. 5090/2019.
Prin adresa nr. 5542/30.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
41045/01.11.2019, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a solicitat ca până la data de
02.12.2019 să se comunice proiectul hotărârii consiliului local pentru organizarea rețelei
școlare pe raza teritorială a municipiului Brad, pentru anul şcolar 2020 - 2021.
În urma corespondenței purtată cu unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza
teritorială a municipiului Brad, s-a constatat faptul că rețeaua școlară existentă se menține și
pentru anul școlar 2020 - 2021 și nu există propuneri de modificare în acest sens.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe
raza teritorială a municipiului Brad, pentru anul școlar 2020 - 2021 și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia 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 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, 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 Poenaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.6/2020 privind aprobarea rețelei școlare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului
Brad, pentru anul școlar 2020 – 2021.
Punctul nr. 5 . Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice
faza Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ÎN REGIM
DE ÎNĂLȚIME P + 1, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE LA PARTER ȘI ÎN
INCINTĂ, AMENAJARE ACCESE, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE
TEREN PROPRIETATE ȘI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM, ÎMPREJMUIRE ȘI
ORGANIZARE DE ȘANTIER”, în municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 2, județul
Hunedoara– iniţiat de Primarul Municipiului 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, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului
Local nr. 77/29.06.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanismului din
municipiul Brad, precum şi ale Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010, cu modificările și
completările ulterioare, s-au făcut demersurile de informare şi consultare a publicului privind
aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE
SUPERMARKET LIDL ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 1, AMENAJARE LOCURI DE
PARCARE LA PARTER ȘI ÎN INCINTĂ, AMENAJARE ACCESE, AMPLASARE
PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ȘI FAȚADĂ, AMPLASARE
TOTEM, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”, în municipiul Brad, strada
Avram Iancu, nr. 2, județul Hunedoara.
Ţinând cont de Avizul Tehnic nr. 3/09.12.2019 al Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local al Municipiului Brad, de Raportul
informării şi consultării publicului nr. 46550/23.12.2019, precum şi de Punctul de vedere nr.
46552/23.12.2019 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, am iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor solicitate.
Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al
Municipiului Brad, urmând ca eliberarea autorizaţiei de construire să se facă în concordanţă
cu prevederile acestuia precum şi cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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 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 Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că, proiectul prezentat este unul foarte
ambițios și speră să se și realizeze.
Domnul consilier local, Vasile Bârea întreabă când vor începe lucrările.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează dumnealui speră ca în vara anului viitor să
înceapă lucrările, deoarece partea de proiectare este foarte anevoioasă.
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, 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. e 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 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.7/2020 privind aprobarea documentaţiei
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SUPERMARKET
LIDL ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 1, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE LA
PARTER ȘI ÎN INCINTĂ, AMENAJARE ACCESE, AMPLASARE PANOURI
PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ȘI FAȚADĂ, AMPLASARE TOTEM,
ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”, în municipiul Brad, strada
Avram Iancu, nr. 2, județul Hunedoara.
Punctul nr. 6 . Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor (PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2020 – iniţiat de Primarul
Municipiului 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, potrivit prevederilor art. 4 alin 1 și alin.
2 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare:
„ (1) Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor
privind activităţile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză şi
acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la nivelul localităţii şi judeţului.
(2) Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual.”
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde
riscurile potenţiale identificate la nivelul municipiului Brad, acţiunile şi resursele necesare
pentru managementul riscurilor respective.
Scopurile PAAR sunt următoarele:
a.) asigurarea cunoaşterii de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce
le revin, premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă;
b.) crearea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea
riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă;
c.) asigurarea unui răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc
identificat.
Obiectivele PAAR sunt următoarele:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea
manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în
baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform
schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate
asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor
operative;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării
situaţiilor de urgenţă.
Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor
care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
Actualizarea planului constă în modificările care se aduc anual la capitolele
existente ale planului cu date concrete de la sfârşitul anului 2019, date obţinute de la
Direcţia Judeţeană de Statistică a Judeţului Hunedoara.
Având în vedere aceste considerente, consider că se impune și actualizarea listei
autorităţilor şi factorilor cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în municipiul
Brad, listă care face parte integrantă din plan.
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) în municipiul
Brad pentru anul 2020 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, Vasile Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu solicit cetățenilor să fie foarte atenți la funcționarea
coșurilor de fum. Amintește că au fost câteva incendii la coșurile de fum dar s - a răspuns cu
operativitate de către pompieri. Menționează că apreciază activitatea pompierilor dar,
cetățenii sunt cei care trebuie să prevină producerea unor astfel de evenimente.
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, 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 Poenaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2020 privind actualizarea Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2020.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune
privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local al Municipiului Brad și finanțate
din bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2020 – iniţiat de Primarul Municipiului
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, Asistența Socială Brad - Serviciul de
Asistenţă Socială a elaborat Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate de
Consiliul Local al Municipiului Brad şi finanţate din bugetul local al Municipiului Brad pe
anul 2020, care, anterior supunerii spre aprobare consiliului local, a fost transmis pentru
consultare Serviciului monitorizare, strategii, dezvoltare şi implementare proiecte, analiză
statistică şi incluziune socială, relația cu autoritățile publice locale din cadrul Consiliului
Judeţean Hunedoara – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Prezentul plan de acţiune se referă la asigurarea drepturilor depline tuturor copiilor,
indivizilor/persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice aflate în dificultate pentru a
beneficia complet de participarea la viaţa socială şi economică. Scopul acestui plan este de a
asigura un sistem de servicii integrate, bazat pe parteneriat, oferite copiilor/persoanelor
vulnerabile în vederea respectării drepturilor şi satisfacerii nevoilor acestora.
Prin adresa nr. 42002/23.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
46718/24.12.2019, Consiliul Judeţean Hunedoara - Direcţia Generală de Asistenţă şi
Protecţia Copilului, a confirmat că Planul anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate de Consiliul Local al Municipiului Brad şi finanţate din bugetul local al
Municipiului Brad pe anul 2020 respectă modelul cadru aprobat prin Ordinul nr. 1086/2018.
Acest plan anual cuprinde serviciile existente, bugetul estimat pentru funcționarea
acestora, activități de formare profesională a personalului, în funcție de nevoile identificate la
nivelul comunității.
Totodată, în funcție de nevoile identificate la nivel local, se recomandă accesarea unor
linii de finanțare sau încheierea de parteneriate cu furnizori privați de servicii sociale, locale
sau naționale, în vederea dezvoltării de noi servicii.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate de către Consiliul
Local al Municipiului Brad și finanțate din bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2020
și și-l supune spre dezbatere Consiliului Local 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.
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, 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 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2020 privind aprobarea Planului anual de
acţiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local al Municipiului Brad
și finanțate din bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2020
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului principalelor
manifestări cultural-educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2020
– iniţiat de Primarul Municipiului 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, agenda culturală pentru anul 2020
cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în municipiul Brad. Cultura şi tradiţia locului este
şi va rămâne unul dintre cele mai accesibile limbaje de comunicare. Redescoperirea şi
valorificarea tradiţiilor noastre, conservarea şi promovarea culturii sunt principiile care au
stat la baza iniţierii acestui proiect de hotărâre.
În anul 2020 dorim să desfăşurăm manifestări cultural - artistice şi educative pentru a
oferi unui public cât mai larg liberul acces la manifestări culturale de calitate care vor
contribui la păstrarea tradiţiilor şi valorilor specifice. Toate aceste activităţi contribuie la
gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor
copiilor, a tinerilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber.
Ziua Eroilor şi Ziua Naţională a României, sunt evenimente cu semnificaţii deosebite
pentru poporul român. Acestea trebuie marcate corespunzător şi în municipiul Brad.
În cadrul acestor evenimente au loc depuneri de coroane de flori la Monumentul
Eroilor, momente cultural-artistice organizate de Casa de Cultură Brad şi Biblioteca
Municipală „Gheorghe –Pârvu” Brad.
Tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura tradiţională
românească şi, ca atare, organizarea de activităţi cultural - educative, printre care Ziua
Internaţională a Femeii, Ziua Internaţională a Copilului, Sărbătorile de iarnă constituie
oportunităţi de a promova o imagine a potenţialului cultural local şi zonal.
Sărbătoarea anuală ocazionată cu desfăşurarea Zilelor Municipiului Brad este o
manifestare culturală complexă, cu participarea ansamblurilor folclorice, a artiştilor români
de muzică uşoară şi populară consacraţi. Tot atunci are loc şi ceremonia de înmânare a
diplomelor şi a premiilor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Brad pentru elevii
cu rezultate şcolare deosebite, etc.
Scopul organizării acestor activităţi şi manifestări cultural - educative, artistice şi
sportive cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre este de a satisface nevoile culturale ale
comunităţii brădene prin oferirea de produse şi servicii culturale diverse, de creştere a
gradului de acces la participarea cetăţenilor la viaţa culturală.
Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor cultural educative, artistice şi sportive se face din bugetul local şi din sume provenite din sponsorizări
şi/sau alte venituri.

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Programului principalelor manifestări cultural - educative, artistice şi sportive pe
teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în anul
2020 și-l supune spre dezbatere plenului Consiliului Local Brad 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 Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că acest program este unul orientativ, că
acțiunile vor avea loc în funcție de oportunitățile momentului. Mai amintește că în acest an,
în luna mai, se împlinesc 100 de ani de la înființarea Societății Mica Brad iar AsociaȚia
Auraria Barza – Brad dorește a fi marcat și acest eveniment. Totodată, menționează că va
avea loc în Municipiul Brad o săptămână culturală cu activități doar de sală – odată cu
inaugurarea Cinematografului – luna mai.
Domnul consilier local, Vasile Bârea propune, completarea „Programului” în luna
iunie mai précis în data de 20 iunie cu acțiunea dedicată a 196 de la nașterea Crăișorului
Moților - Avram Iancu.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru supune la vot cele două propuneri, care,
cu unanimitate de voturi se aprobă.
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, 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 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 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2020 privind aprobarea Programului
principalelor manifestări cultural-educative, artistice şi sportive din municipiul Brad,
pentru anul 2020.
Punctul nr. 9 . Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a unei
persoane fizice aflată în stare de insolvabilitate din municipiul Brad și anularea debitelor
restante aferente acesteia – iniţiat de Primarul Municipiului 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, potrivitn prevederilor art. 266 alin. 3 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, „anularea creanțelor fiscale se face
și atunci când organul fiscal constată că debitorul persoană fizică este dispărut sau decedat
fără a fi lăsat venituri ori bunuri urmăribile”.
La litera D pct. 20 lit. b și pct. 21 din Procedura privind declararea stării de
insolvabilitate a debitorilor persoane fizice și juridice, aprobată prin Ordinul nr. 447/2007
este reglementată procedura de scădere din evidență a obligațiilor fiscale restante înregistrate
de debitori „persoanele fizice decedate sau declarate dispărute ori decedate prin hotărâre a
unei instanțe judecătorești”, iar la art. 266 alin. 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare se arată că „anularea se face și
atunci când organul fiscal constată că debitorul persoană fizică este dispărut sau decedat”.
În cursul lunii ianuarie 2020 a fost depusă și înregistrată la Primăria Municipiului
Brad, de către succesorul legal al defunctului Fechete Mircea, cererea nr. 12651/14.01.2020
prin care s-a solicitat ștergerea din evidența fiscală a amenzilor acestuia în sumă de 4.298
lei.
Constatând îndeplinirea condițiilor legale în materie pentru persoanele fizice aflate în
stare de insolvabilitate și ținând cont de prevederile art. 266 alin.6 din Codul de Procedură
Fiscală, potrivit căruia „în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin
hotărâre, autoritățile deliberative pot stabili plafonul creanțelor fiscale care pot fi
anulate…” a inițiat prezentul proiect de hotărâre.
Prin proiectul de hotărâre inițiat, a propus scoaterea din evidența fiscală a defunctului
Fechete Mircea, debitor la bugetul local al Municipiului Brad cu sume provenite din amenzi
și anularea debitelor restante aferente acestuia.
Precizez că pentru acesta s-a realizat procedura de insolvabilitate ca urmare a
certificatului de deces anexat cererii depuse la Primăria Municipiului Brad.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, 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 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, 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 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2020 privind scoaterea din evidența fiscală a
unei persoane fizice aflată în stare de insolvabilitate din municipiul Brad și anularea
debitelor restante aferente acesteia.
Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării
”SERVICIILOR DE DEZINSECȚIE, DERATIZARE ȘI DEZINFECȚIE ÎN
MUNICIPIUL BRAD” – iniţiat de Primarul Municipiului 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, potrivit prevederilor art. 1 alin. 2 din
Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și
completările ulterioare, „Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul
localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igiena constituie o
obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice,
agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor”.
Potrivit prevederilor art. 50 lit. b din Normele de igienă și sănătate publică privind
mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul nr.119/2014 ”dezinsecția periodică se va
face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea
periodică se va face la intervale de maximum 6 luni”.
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, serviciile de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie din incinta Primăriei
Municipiului Brad și a tuturor instituţiilor şi serviciilor publice locale din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și a zonelor verzi din municipiul Brad sunt
cuprinse în Propunerea Anexă la Programul Anual de Achiziţii pentru anul 2020 Cap. II
„Servicii”, poz. 22 – CPV: 90921000-9 și poz.23 – CPV. 90923000-3.
Valoarea maximă a achiziţiei în faza de pre-achiziție, prin consultarea pieţei privind
prețurile similare existente pe piața liberă este de 128.300 lei, fără T.V.A. din care:
 Deratizare - 14.650 mp x 0,5 lei/mp = 29.300 lei, fără T.V.A.;
 Dezinsecție, dezinfecție - 33.000 mp x 0,75 lei/mp = 99000 lei fără T.V.A.
Costurile cu prestarea acestor servicii vor fi suportate din bugetul local al Municipiului
Brad pe anul 2020 – cap. ”Cheltuieli curente – situații de urgență”.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 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 T.V.A. este mai mică decât 135.060 lei,
respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără T.V.A. este mai mică
decât 450.200 lei” .
Potrivit prevederilor art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

„ (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii
sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât
pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege.
(2) În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza
catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune
dedicată a website-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoţit de descrierea produselor,
serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate.
(3) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este
mai mică de:
a) 100.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări,
autoritatea contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau
anunţul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidaţi;
b) 70.000 de lei, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei
singure oferte;
c) 4.500 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza
angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.
(4) Dacă în urma consultării prevăzute la alin. (3) lit. a), autoritatea contractantă
primeşte doar o ofertă valabilă din punct de vedere al cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi
realizată.
(5) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei
directe poate lua forma unui contract de achiziţie publică sau al unei comenzi ori a altui tip
de document încheiat în condiţiile legii, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul
instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în
vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau
lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la cardurile de plată
şi/sau portofele electronice.”
Astfel, se vor transmite solicitări scrise către societăți comerciale capabile să asigure
prestarea acestor servicii de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, în vederea emiterii unor
oferte de preț pe metru pătrat.
Ofertele vor fi evaluate de către o comisie de evaluare numită prin dispoziția
Primarului.
Precizez că materiale și produsele chimice folosite vor fi incluse în prețul de
prestare a serviciilor.
Serviciile vor fi achiziţionate de la o societate autorizată pentru prestarea acestora,
care dispune de personal calificat, este înscrisă în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice
și care se va putea autoriza A.N.R.S.C. 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 DEZINSECȚIE, DERATIZARE ȘI
DEZINFECȚIE ÎN MUNICIPIUL BRAD”, prin achiziție directă și-l supune plenului
Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, 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 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, 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 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2020 privind aprobarea achiziționării
”SERVICIILOR DE DEZINSECȚIE, DERATIZARE ȘI DEZINFECȚIE ÎN
MUNICIPIUL BRAD”.
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 4 din blocul
ANL 2010, scara A situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat
de Primarul Municipiului 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 locuința nr. 4 din blocul ANL 2010, scara
A, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, județul Hunedoara a fost deținută în chirie de
către doamna TĂNĂSESCU ANDREEA - IONELA, conform Contractului de închiriere nr.
18.895/03.12.2010.
La data încetării contractului de închiriere locuința a fost predată de către chiriaș în
baza Procesului verbal de predare-primire nr. 13.179/16.01.2020, cu precizarea că nu au
existat restanțe la plata chiriei și nici a utilităților.
Ținând cont de Lista de priorități în vederea repartizării locuințelor pentru tineri,
destinate închirierii, pentru anul 2020, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
13486/16.01.2020 prin care a propus ca această locuinţă vacantă să fie repartizată domnului
TOBIAȘ ADELIN - FLORIN care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei
locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, acumulând 51 de
puncte.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea repartizării locuinţei nr. 4 din blocul ANL 2010, scara A, situat în municipiul
Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara, domnului TOBIAȘ ADELIN – FLORIN și-l
supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, 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 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, 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 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2020 privind repartizarea locuinţei nr. 4 din
blocul ANL 2010, scara A situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 12 . Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 15 din blocul
ANL 2010, scara A situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara –
iniţiat de Primarul Municipiului 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 locuința nr. 15 din blocul ANL 2010,
scara A, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, județul Hunedoara a fost deținută cu chirie
de către domnul Gliga Kloos Ctistian - Daniel, conform Contractului de închiriere nr.
481/11.01. 2011.

La data încetării contractului de închiriere locuința a fost predată de către chiriaș în
baza Procesului verbal de predare-primire nr. 12448/13.01.2020, cu precizarea că nu au
existat restanțe la plata chiriei și nici a utilităților.
Ținând cont de Lista de priorități în vederea repartizării locuințelor pentru tineri,
destinate închirierii, pentru anul 2020, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
13486/16.01.2020 prin care a propus ca această locuinţă vacantă să fie repartizată doamnei
ORAC ANAMARIA, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, acumulând 50 de puncte.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea repartizării locuinţei nr. 15 din blocul ANL 2010, scara A, situat în municipiul
Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara, doamnei ORAC ANAMARIA și-l supune
plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Domnul consilier local, Ancuța Florentina Miheț, 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 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, 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 Poenaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2020 privind repartizarea locuinţei nr. 15 din
blocul ANL 2010, scara A situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul
Hunedoara.
Punctul nr. 13 . Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 18 din blocul
ANL 2010, scara B situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara –
iniţiat de Primarul Municipiului 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 locuința nr. 18 din blocul ANL 2010,
scara B, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, județul Hunedoara a fost deținută în chirie
de către doamna Poșta - Barath Hajnalka - Csila.
Urmare achiziționării unei locuințe proprietate personală, doamna Poșta - Barath
Hajnalka - Csila a predat locuința sus menționată. La predarea – preluarea locuinței s-a
încheiat Procesul verbal de predare - primire nr. 12314/13.01.2020, cu precizarea că nu au
existat restanțe la plata chiriei și nici a utilităților.
Ținând cont de Lista de priorități în vederea repartizării locuințelor pentru tineri,
destinate închirierii, pentru anul 2020, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
13486/16.01.2020 prin care a propus ca această locuinţă vacantă să fie repartizată doamnei
GHEMEȘ FRANCESCA - DAIANA, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei
locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, acumulând 56 de
puncte.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea repartizării locuinţei nr. 18 din blocul ANL 2010, scara B, situat în municipiul
Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara, doamnei GHEMEȘ FRANCESCA - DAIANA și-l
supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, 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 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, 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 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2020 privind repartizarea locuinţei nr. 18
din blocul ANL 2010, scara B situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul
Hunedoara.

Punctul nr. 14 . Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 19 din blocul
ANL 2010, scara A situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara –
iniţiat de Primarul Municipiului 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 locuința nr. 19 din blocul ANL 2010,
scara A, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, județul Hunedoara a fost deținută cu chirie
de către doamna Balazs Ancuța - Maria, conform Contractului de închiriere nr.
18.888/03.12. 2010.
La data încetării contractului de închiriere locuința a fost predată de către chiriaș în
baza Procesului verbal de predare - primire nr. 12.208/10.01.2020, cu precizarea că nu au
existat restanțe la plata chiriei și nici a utilităților.
Ținând cont de Lista de priorități în vederea repartizării locuințelor pentru tineri,
destinate închirierii, pentru anul 2020, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
13486/16.01.2020 prin care a propus ca această locuinţă vacantă să fie repartizată doamnei
MUNTEAN ALISA RALUCA, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei
locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, acumulând 49 de
puncte.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea repartizării locuinţei nr. 19 din blocul ANL 2010, scara A, situat în municipiul
Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara, doamnei MUNTEAN ALISA RALUCA și-l supune
plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, 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 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, 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 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2020 privind repartizarea locuinţei nr. 19
din blocul ANL 2010, scara A situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul
Hunedoara.
Punctul nr. 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 99, etaj IV,
din Blocul 105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, judeţul
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului 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 locuința nr. 99 din Blocul 105 G, situat în
municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara a fost deținută cu chirie
de către domnul Drăgoi Florin - Adrian, în baza Contractului de locațiune nr.
25491/12.10.2018.
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 13021/15.01.2020,
domnul Drăgoi Florin – Adrian a arătat că dorește să predea locuința mai sus menționată.
În urma predării – preluării locuinței s-a întocmit Procesul verbal nr.
13.148/16.01.2020.
Menționează că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o
suprafață totală de 11,00 mp.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 42694/19.11.2019,
domnul Kiragos Vintilă a solicitat repartizarea unei locuințe cu o suprafață locativă mai mică
decât cea în care locuiește în prezent pentru a i se reduce cheltuielile.
Precizez că, domnul Kiragos Vintilă, în prezent, locuiește în baza unui contract de
locațiune în locuința nr. 18, din blocul 60, scara C de pe strada Victoriei (apartament cu două
camere cu o suprafață totală de 40,59 mp). În urma decesului soției, acesta se gospodărește
singur dintr-un venit lunar de 1.350 lei, venit insuficient pentru achitarea datoriilor restante
(energia termică – poprire pe pensie și Asociația de proprietari – grafic de eșalonare) și a
chiriei.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
repartizarea locuinței nr. 99, etaj IV, din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada
Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara, domnului Kiragos Vintilă și-l supune plenului
Consiliului Local al Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, 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 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, 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 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2020 privind repartizarea locuinței nr. 99,
etaj IV, din Blocul 105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2,
judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 16. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă –
iniţiat de Primarul Municipiului 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, văzând prevederile Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad şi având în vedere că domnul consilier
local, Vasile Poenaru, care a fost ales în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru perioada
noiembrie 2019 – ianuarie 2020, 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 februarie 2020.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului
Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia 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 Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat și propune ca următorul consilier local care să conducă
lucrările ședințelor Consiliului Local al Municipiului Brad pentru un mandat de 3 luni,
potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local să fie următorul
consilier local aflat pe lisă, în ordine alfabetică și anume domnul Ștefea Bogdan Sorin.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Poenaru supune la vot propunerea făcută și cu
unanimitate se aprobă ca domnul consilier local Ștefea Bogdan Sorin să fie ales președinte de
ședință, pentru următoarele 3 luni, începând cu luna februarie.

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, 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 Poenaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2020 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită,
Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL), a unui imobil – teren în suprafață de 1.300
mp, situat în intravilanul municipiului Brad, în vederea realizării investiției ”Locuințe
pentru tineri destinate închirierii”– iniţiat de Primarul Municipiului 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, prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Brad nr.169/2019 s-a aprobat achiziționarea unui imobil - teren în suprafață de
3.700 mp., situat în municipiul Brad, strada Dacilor, Cartier Micro 1, județul Hunedoara, în
vederea construirii unui bloc de locuințe pentru tineri prin Agenția Națională pentru
Locuințe, respectiv un bloc de locuințe cu 20 unități locative, în regim de înălțime P+3E+M.
În vederea atribuirii în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a
suprafeței necesare pentru construirea unui bloc de locuințe cu o scară și 20 de unități
locative s-a procedat la parcelarea unui lot de teren, obținându-se astfel parcela în suprafață
de 1.300 mp., identificată prin C.F. nr. 67860 Brad, număr cadastral 67860.
Potrivit art. 3 alin. 1 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale
pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ”terenurile destinate construirii
de locuințe prin A.N.L. pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităților
administrativ-teritoriale, precum și proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice.
Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale se preiau de A.N.L. în folosință gratuită, în condițiile legii, pe perioada realizării
investițiilor.”
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
transmiterea în folosinţă gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) a unui imobil teren în suprafață de 1.300 mp. în vederea realizării investiției ”Locuințe pentru tineri
destinate închirierii”, respectiv un bloc de locuințe cu 20 unități locative, în regim de

înălțime P+3E+M și-l supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma
prezentată.
Darea în folosinţă gratuită se va face prin încheierea unui contract cu o perioadă de
valabilitate pe durata realizării investiției ”Locuințe pentru tineri destinate închirierii”.
În acest sens, a propus împuternicirea Primarului Municipiului Brad să semneze
respectivul contract.
Precizează că, la finalizarea lucrărilor, blocul de locuințe și terenul aferent identificat
la art. 1 vor fi predate, pe bază de protocol de predare - primire, odată cu recepția la
terminarea lucrărilor de construcție, Municipiului Brad în vederea introducerii/reintroducerii
lor în domeniul public.
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 Poenaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Prmar, Florin Cazacu menționează că în această săptămână au fost prezenți la
Brad, pe teren la fața locului, reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Locuințe, dumnealui
și funcționari de la Biroul Urbanism din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Brad, iar acest proiect va fi prins în Lista – sinteză de venituri și cheltuieli a Municipiului
Brad pe anul 2020.
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, 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 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2020 privind transmiterea în folosinţă
gratuită, Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL), a unui imobil – teren în suprafață
de 1.300 mp, situat în intravilanul municipiului Brad, în vederea realizării investiției
”Locuințe pentru tineri destinate închirierii”.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de
funcții pentru Spitalul Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului 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 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 a administrației publice locale de care trebuie să
ţinem seama permanent.
Față de cele de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea Organigramei și Statului de funcții, după cum urmează:
Transformarea postului de infirmieră de la poziţia 64 a Statului de funcţii din cadrul
Compartimentului RMFB într-un post de îngrijitoare - la poziția aceeaşi poziţie a noului Stat
de funcţii in cadrul Compartimentului RMFB.
Transformarea postului de medic primar ORL –Secţia Chirurgie generală, de la poziţia
67 a Statului de funcţii, în două posturi cu ½ normă astfel încât d-nul Dr. Uţescu Silviu să
poată continua activitatea în cadrul Secţia Chirurgie generală cu program de 4 ore/zi.
Transformarea postului de îngrijitoare din Secţia Chirurgie generală – poziţia 97 a
Statului de funcţii, într-un post de medic specialist ORL la poziţia 69 a noului Stat de funcţii
în cadrul aceleiaşi secţii astfel încât postul să poată fi ocupat de către d-nul Dr. Pădurean
Liviu Lucian care a ocupat postul de medic rezident de la poziţia 15-MEDICI REZIDENŢI şi
a primit confirmarea Ministrului Sănătăţii ca medic specialist în specialitatea ORL.
Transformarea postului de infirmieră sală op. din Compartimentul Obstetricăginecologie –poziţia 150 a Statului de funcţii, într-un post de asistent medical generalist pr.
şi mutarea lui la Cabinetul de psihiatrie pediatrică - poziţia 302 a noului Stat de funcţii.
Transformarea postului de kinetoterapeut din cadrul Laboratorului RMFB- pozitia 232
a Statului de funcţii într-un post de asistent medical deb. BFT la poziţia 234 a noului Stat de
funcţii în cadrul Laboratorului RMFB.
Transformarea postului de medic specialist reumatolog ½ normă de la poziţia 304 din
cadrul Cabinetului reumatologie intr-un post cu ½ normă de medic specialist
dermatovenerologie la poziţia 298 a noului Stat de funcţii în cadrul Cabinetului dermato venerologie astfel încât d-nul Dr. Drăgoi Adrian să poată continua activitatea cu program de
4 ore/zi pe acest post.
Mutarea d-nei Dr.Vraniş Alexandra Mihaela de la poziţia 12-MEDICI REZIDENŢI a
statului de funcţii la poziţia 299 a noului Stat de funcţii- medic specialist în specialitatea
dermatovenerologie în cadrul Cabinetului dermato-venerologie având în vedere confirmarea
de către Ministrului Sănătăţii ca medic specialist în specialitatea dermatovenerologie.
Transformarea postului de soră medicală pr. de la poziţia 299 a Statului de funcţii din
cadrul Cabinetului dermato-venerologie într-un post de asistent medical pr. la pozitia 299 a
noului Stat de funcţii in cadrul Cabinetului dermato-venerologie.
Mutarea cu tot cu post a d-nei Dr. Pîrvu Anca de la poziţia 13-MEDICI REZIDENŢI a
statului de funcţii la poziţia 301 a noului Stat de funcţii în cadrul Cabinetului psihiatrie

pediatrică în urma confirmării de către Ministrului Sănătăţii ca medic specialist în
specialitatea psihiatrie pediatrică a rezidentei.
Reorganizarea aparatului funcţional din cadrul unităţii, astfel:
- Transformarea Biroului Informatică în care sunt încadrate 3 persoane în Compartiment
Informatică –cu o singură persoană. Celelalte două persoane îşi vor desfăşura activitatea în
cadrul Biroului Administrativ.
- Biroul RUNOS şi Biroul financiar-contabil vor avea încadrate câte 4 persoane în noul
stat de funcţii.
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 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, 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 Poenaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2020 privind aprobarea Organigramei și a
Statului de funcții pentru Spitalul Municipal Brad
Suplimentar 4 . Proiect de hotărâre privind ieșirea din indiviziune și rectificarea
suprafeței de teren cuprinsă în Cartea Funciară nr. 64760 Brad, număr topografic 14/c –
iniţiat de Primarul Municipiului 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 prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Brad nr. 192/2019 s-a aprobat achiziționarea de către Municipiul Brad a
proprietăţii imobiliare - Casă cu patru camere, având suprafața de 237,25 mp. și cota parte
din părțile comune, înscrisă în C.F. 64760-C1-U1, C.F. vechi: 13/e, nr. top: 14/c/II respectiv
CF 64760 C1-U2, CF vechi 13/d, nr. top.14/c/I și teren intravilan aferent cu suprafața de 453
mp., înscris în C.F. nr. 64760 Brad, C.F. vechi: 13/a, nr. top. 14/c, situate în municipiul
Brad, pe strada Independenței, nr. 5, județul Hunedoara.
Contractul de vânzare - cumpărare a fost încheiat în data de 24 decembrie 2019.

Având în vedere că în extrasul de carte funciară mai figurează cu 44 mp. teren
doamna Pflug Irina, am considerat oportun a se întocmi o documentație topografică pentru
ieșirea din indiviziune.
În urma măsurătorilor efectuate de către topograf autorizat Fruja Ioan Vasile s-a
constatat că suprafața de teren reală este de 520 mp. față de suprafața existentă în acte de
453 mp..
Conform prevederilor art. 107 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în
evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 „modificarea în
plus a suprafeţei imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 15% inclusiv faţă de
suprafaţa înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentaţiei cadastrale de
modificare a suprafeţei,…”.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
ieșirea din indiviziune a Municipiului Brad și rectificarea suprafeței de teren înscrisă în
Cartea Funciară nr. 64760 Brad, număr topografic 14/c, prin modificarea în plus a suprafeței
terenului.
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 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, 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 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2020 privind ieșirea din indiviziune și
rectificarea suprafeței de teren cuprinsă în Cartea Funciară nr. 64760 Brad, număr
topografic 14/c.
Suplimentar 5 . Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat
în municipiul Brad, strada Independenței, nr. 5, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului 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 prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Brad nr. 192/2019 s-a aprobat achiziționarea de către Municipiul Brad a
proprietăţii imobiliare - Casă cu patru camere, având suprafața de 237,25 mp. și cota parte
din părțile comune, înscrisă în C.F. 64760-C1-U1, C.F. vechi: 13/e, nr. top: 14/c/II respectiv
CF 64760 C1-U2, CF vechi 13/d, nr. top.14/c/I și teren intravilan aferent cu suprafața de 453
mp., înscris în C.F. nr. 64760 Brad, C.F. vechi: 13/a, nr. top. 14/c, situate în municipiul
Brad, pe strada Independenței, nr. 5, județul Hunedoara.
Contractul de vânzare - cumpărare a fost încheiat în data de 24 decembrie 2019.
Precizează că destinația acestui imobil a fost și este și în prezent „casă de locuit”,
având o suprafață construită de 234 mp., conform documentelor justificative.
Întrucât imobilul a fost achiziționat pentru interes public a inițiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus schimbarea destinației acestuia în ”PUNCT DE INFORMARE
TURISTICĂ, SERVICII PUBLICE”.
În contextul celor de mai sus supune plenului Consiliului Local al Municipiului Brad
proiectul 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 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 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, 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 16 voturi ”pentru” și 1 consilier local absent (Vasile Podaru) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2020 privind schimbarea destinației
imobilului situat în municipiul Brad, strada Independenței, nr. 5, județul Hunedoara.
Punctul nr. 17. Informarea nr. 13.178/16.01.2020 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.
Înainte de a trece la punctul Diverse, domnul Primar, Florin Cazacu își exprimă dorința
de a aduce la cunoștința domnilor consilieri locali, anumite aspecte și anume:
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că suntem în perioada de elaborare a
proiectului bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2020. Menționează că proiectul de

buget local, în acest moment este postat pe sit-ul Primăriei Municipiului Brad și afișat la
panoul de afișaj aflat la sediul Primăriei Municipiului Brad. Menționează că, din nefericire
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat precum și din cotele defalcate din
impozitul pe venit sunt mai reduse față de anul precedent cu aproximativ 4 milioane de lei, o
sumă foarte mare care, din păcate nu o avem la partea de venituri a bugetului local pe anul
2020. Mai menționează că urmează să se împartă banii la nivelul județului, dar nu se știe
dacă Consiliul Județean Hunedoara va ține seama de sumele care au fost alocate
Municipiului Brad. Se așteaptă hotărârea de consiliu județean cu suma repartizată.
În continuare, menționează că, potrivit legii avem obligația aprobării bugetului local al
Municipiului Brad, în termen de maxim 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de
stat. Precizează că 20 februarie ar fi ultima zi, dar probabil va convoca Consiliul Local, mai
devreme, într-o ședință extraordinară.
În continuare amintește că s-au aprobat fondurile nerambursabile necesare pentru
derularea proiectului Programului Operațional Regional 2014 – 2020, în valoare de 10.163.946
lei pentru creșterea eficienței energetice – în clădirile rezidențiale și publice. Menționează că
în urma realizării proiectului toate punctele luminoase din Municipiul Brad vor fi cu led –
uri.
Mai precizează că se află în curs de derulare proiectul de supraveghere video
prevăzut cu 27 de camere. Menționează că sunt foarte multe discuții legate de calitatea
camerelor video. Prin Nota conceptuală s-a prevăzut supravegerea tuturor parcurilor, școlilor,
a intrărilor în oraș. Va fi prevăzut cu un dispecerat care se va afal la sediul Primăriei. Scopul
acestui proiect este de a asigura climatul optim pentru sporirea siguranței cetățenilor. În acest
moment este cuprins în Lista de Investiții și suntem în faza de elaborare a Studiului de
fezabilitate. Toate mașinile care intră în oraș vor fi identificate după numărul de înmatriculare
și vor exista senzori de vagabondaj care vor identifica prezența repetată a unor persoane în
jurul școlilor.
Punctul nr. 18. Diverse.
Domnul consilier local, Vasile Bârea precizează că ar vrea să aducă în discuție o
problemă până nu este prea târziu și anume acea a podului care se dorește să se construiască,
peste Criș, între sediul S.C. Apa Prod S.A. și sediul Poliției Brad. Dorește să facă o
propunere care poate fi analizată și poate fi mai viabilă.
Menționează că a fost martor, și nu odată, la aglomerația care se crează la intersecția
cu drumul care duce către Abrud și strada Cuza Vodă, unde este foarte intensă circulația, fără
a vorbi însă de zilele de joi. Menționează că dacă s-ar construi acel pod, mașinile din
parcare ar trebui să dispară și la fel și cele ale Poliției, fără însă să se pună în dicuție cozile
care s-ar crea la intrarea spre pod, chiar dacă s-ar pune acolo doi agenți care să dirijeze
circulația.
Propune construirea unui pod la Șteampurile Vechi, acolo în locul celui vechi, care, la
un moment dat a fost luat de ape. Menționează că dacă s-ar face acolo un pod, mare, dublu,
ar fi mult mai economic decât cel propus a se face peste Luncoi și peste Criș, deoarece acela
este de 3 ori mai mare decât dacă s-ar face la Șteampurile Vechi.

Acolo, distanța de la șosea și până la Criș ar fi de 75 m, s-ar face o economien și s-ar
putea rezolva cei 300 de m, prin reamenajarea drumului de la marginea Crișului și până la
Șteampuri și foarte puțin ar trebui amenajată strada Ardealului și strada Crișan.
Economia care s-ar putea face ar fi doar din materiale rămase de la construirea acelui
pod, destul de lung, de la Poliție la strada Crișan, pod care, în accepțiunea dumnealui nici nu
se prea justifică, realizându-se la o distanță de aproximativ 100 m față de celălat.
Menționează că, eventual ar trebui să se facă aici o punte pietonală pentru cetățenii
care merg în zonă sau pentru oamenii care merg la Biserică, în felul acesta nu s-ar mai crea
nici ambuteiaje și nu s-ar mai îngreuna nici circulația în Municipiul Brad. Ar fi 1,2 km de la
Primărie și până la intersecția care merge spre Criș și 1,2 km în cealaltă parte. Ar merita să
se analizeze. Acest pod ar putea să rămână în permanență și în acest mod ar putea fi
mulțumită toată lumea, atât cei care vor să treacă Crișul cât și cei de pe strada Ardealului și
Horea cărora li se vor reabilita străzile, iar domnul Primar va scăpa de înjurăturile pe care le
primește de la conducătorii auto care așteaptă semaforul verde în dreptul locuinței
dumnealui.
Aceasta, ar fi o variantă optimă. Menționează că s-a deplasat în zonă, a stat de vorbă
cu cetățenii, chiar și de pe partea cealaltă a Crișului și aceștia sunt de acord cu varianta
propusă de dumnealui, pentru a nu mai sta cu orele sau chiar și o oră pentru a trece pe partea
cealaltă.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că domnul consilier local, Vasile Bârea nu
are o viziune completă asupra problemei. De la podul actual și până la fostul pod de la
Șteampuri este o distanță de 1 km și jumătate, iar de acolo și până pe strada Ardealului este
aceeași distanță, deci în total 3km.
Construirea unui pod pe două benzi este cât construirea podului pe o singură bandă la
Poliție. Menționează că trebuie asigurată, de la capătul podului obligatoriu o zonă unde să
treci pe două benzi, ori pe strada Ardealului este o singură bandă de circulație, iar dacă se
mai ia în considerare și virajul la stânga, va fi circulație nu glumă.
Menționează că a studiat acea problemă, iar drumul despre care vorbește domnul
consilier local este un drum vicinal de pământ. Menționează că, împreună cu specialiști s-a
analizat această situație și își asumă propunerea, chiar și cu riscul unor înjurături.
Menționează că realizarea acelui pod nu este un moft al dumnealui, este o problemă, o
necesitate pentru oraș, dar, problema mare care este în acest moment este faptul că nu se știe
când vor fi bani pentru construirea lui. Există banii pentru construirea podului prin C.N.I.
dar, nu există bani pentru construirea alternativei. Încearcă să găsească o formă de finanțare
dar nu se poate aproba ca un pod vechi al CFR să devină un pod pentru autoturisme. După ce
se va constru acel pod, va fi o alternativă pentru oameni care vor fi educați să-l folosească.
Nu se poate face un lucru amatoristic. Se va face un lucru gândit, în urma consultării
unor specialiști.
Despre propunerea domnului consilier local, de construire a acelei punți, menționează
că aceasta ar costa foarte multe miliarde de lei. Menționaeză că s-a făcut o analiză și pentru
construirea unei punți lângă pod dar, în acest caz, toți locuitorii din Valea Bradului ar fi
obligați să parcurgă, zilnic 3 km în plus cu mașina.
Domnul consilier local, Vasile Bârea menționează că timpul pierdut va fi același,
avându-se în vedere timpul care se va sta la semafor.

În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu precizează că, în Municipiul Brad în
ultimii ani au fost înregistrate foarte multe mașini. Exemplu: în anul 2015 au fost înregistrate
4234 mașini, iar în anul 2019 s-a înregistrat o creștere de 33%, adică au fost înregistrate 5600
mașini. Precizează că, se înregistrează o creștere în medie de 400 mașini pe an, 800 de
mașini se înregistrează și 400 se radiază. Menționează că, ținând cont de această creștere a
numărului de mașini, înregistrate pe an în Municipiul Brad este foarte greu de asiguat același
număr de locuri de parcare.
Astfel, menționează că analizează construirea a două parcări spraterane P+1. Una în
zona Pieței Agroalimentare și una în spatele sediului Finanțelor, unde în acest moment este
un proprietar privat, cu ieșire de pe strada Cuza Vodă, doar așa s-ar putea rezolva problema
parcărilor în Municipiul Brad.
Totodată, apreciază că domnul consilier local, Vasile Bârea prezintă interes pentru
construirea podului, dar menționează că această decizie nu a fost luată de unul singur, ci în
urma consultării specialiștilor. Pentru dumnealui acest lucru este o frământare și mărturisește
că se va găsi cea mai bună soluție, nu a dumnealui ci, a specialiștilor. Se va mai analiza încă
odată varianta propusă. Menționează că în acest moment cea mai mare problemă sunt banii.
Va încerca să vadă prin ce formă se va putea construi podul, în condițiile în care
PNDL-ul a fost desființat de actuala guvernare. Prin fonduri europene nu se întrevede
rezolvarea acestei probleme iar F.D.I. s-a mutat la Ministerul Lucrărilor Publice.
Menționează că urmează a se deplasa acolo pentru a vedea în ce fel va rezolva această
problemă.
Mai menționează că, trebuie să înceapă partea de distribuție a gazului metan, până în
luna iunie 2020, țeava de gaz trebuie să fie la marginea orașului cu gaz pe ea, rămânând ca
administrația publică locală să facă distribuția.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că se va avea în vedere propunerea făcută
de către domnul consilier local, Vasile Bârea, dar trebuie să se țină cont de părerea
specialiștilor, scopul administrației publice locale fiind acela de rezolva problemele și nu de
a le crea.
Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Poenaru Vasile, declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 23.01.2020.

Brad, 23.01.2020
SECRETAR GENERAL,
CARMEN – IRINA BORA

