R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PR O C E S - VER BAL
încheiat azi, 30 aprilie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare,
a Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 30 aprilie 2020 s-a făcut în data de 24.04.2020, urmare Dispoziţiei nr. 250/24.04.2020 a
Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. 2 și alin. 3 lit. a
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
Această ședință s-a desfășurat pe o platformă on line, conform Regulamentului de
Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad.
La şedinţă au fost prezenţi toți cei 17 consilieri locali.
La şedinţă au participat și cei 3 delegaţi săteşti din satele aparținătoare municipiului
Brad.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna Secretar General al
Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi
prevederile art. 137 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, doamna Secretar General al
Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, constată şedinţa legal constituită şi declară
deschise lucrările acesteia.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, supune
aprobării: - procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din 26 martie 2020
care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”;
- procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată din30 martie 2020
care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”;
- procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată din 9 aprilie 2020
care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”.
Totodată, doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,
reaminteşte consilierilor locali prezenţi prevederile art. 228 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare 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 procesulverbal al şedinţei.
(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este
luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care
acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu
încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr.
176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie
privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu
diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”.
În continuare, doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,
dă cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, pentru a prelua
conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulțumește consilierilor locali pentru prezența la
ședința de consiliu care se desfășoară prin mijloace electronice și dă citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Brad şi a
instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad pe trimestrul I al anului 2020
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Brad pe
anul 2020 – inițiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării, în anul 2020, de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor
religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care

desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public
local – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind reglementarea activităţii serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Brad – inițiat de
Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale în municipiul
Brad, județul Hunedoara pentru anul 2021 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
8. Informarea nr. 24785/23.04.2020 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
9. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot ordinea de zi
prezentată care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt modificări
sau suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele puncte:
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Inspectoratului
pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” a unui spațiu pentru înființarea unui
punct de lucru – inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de
Ambulanță Hunedoara a unor spații pentru desfășurarea activității Ambulanței Brad–
inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – inițiat de Primarul
Municipiului Brad.
Suplimentar 4. Adresa nr. 24691/23.04.2020 a S.C. HELT GURME S.R.L..
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, domnul președinte de ședință Bogdan - Sorin Ștefea, supune aprobării modificările la
Ordinea de zi propuse, care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Domnul președinte de ședință Bogdan - Sorin Ștefea, supune aprobării Ordinea de zi
în ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Domnul președinte de ședință Bogdan - Sorin Ștefea, îl roagă pe domnul Primar să
dea citire primului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi:
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a
Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad pe
trimestrul I al anului 2020 - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 49 alin. 12 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobare
Consiliului Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă execuţia
bugetară a anului precedent, fapt pentru care a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2020 a Municipiului Brad şi a
instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.
La articolul 1 a propus aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Brad pe
trimestrul I al anului 2020, după cum urmează:
(1) - la venituri în sumă de 6.993.546 lei din care la secţiunea de
funcţionare 6.565.975 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 427.571 lei;
(2) - la cheltuieli în sumă de 6.780.063 lei, din care la secţiunea de
funcţionare 6.454.652 lei şi la secţiunea de dezvoltare 325.411 lei;
(3) - un excedent bugetar de 213.483 lei din care la secţiunea de
funcţionare 111.323 lei şi la secţiunea de dezvoltare 102.160 lei.
La articolul 2 a propus aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor şi serviciilor
publice finanţate din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2020, după cum urmează:
(1) - la venituri în sumă de 8.028.493 lei ;
(2) - la cheltuieli în sumă de 7.598.964 lei;
(3) - un excedent bugetar de 429.529 lei.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor
locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.

Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 61/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Brad şi a
instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad pe trimestrul I al anului
2020.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Brad pe anul 2020 - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că rectificarea bugetară propusă spre
analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin. 2 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului
bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.1, lit. a
şi b, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului
de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite”.
Prin adresa nr. HDG_STZ 7128/22.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului
Brad sub nr. 24.796/23.04.2020, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara a
făcut cunoscute următoarele:
a. modificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 77 mii lei;
b. diminuarea sumelor alocate din cota defalcată de 65% din impozitul pe venit
cu suma de 26 mii lei;
c. majorarea sumelor alocate din cota de 85% din cota de 145 din impozitul pe
venit cu suma de 9 mii lei.
De asemenea la buget s-au încasat venituri în plus față de cele prognozate în sumă
de 262,73 mii lei, sumă virată de către Ministerul Fondurilor Europene cu O.P. nr.
7247/24.04.2020.
Ținând cont de cele mai sus prezentate veniturile bugetului Municipiului Brad pe
anul 2020 se modifică cu suma de 322,73 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 04.02 -„Cote și sume defalcate din impozitul pe venit”…................. - 17,00 mii lei;
- 11.02 - „Sume defalcate din T.V.A.” ................................................. 77,00 mii lei;
- 48.02–”Sume primite de la UE…………………………................…..262,73 mii lei,
iar cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 se modifică cu suma de 322,73
mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 61.02 –„Ordine publică și siguranță națională”………………….........60,00 mii lei;
- 70.02 – ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”……………….......262,73 mii 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.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor
locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 62/2020 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2020
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării, în anul 2020, de
finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor
religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care
desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes
public local - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în urma solicitărilor de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad în anul 2020, înaintate de către
asociaţii/fundaţii/organizaţii fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, care îşi
desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, de cultele religioase române cu
personalitate juridică, cluburile sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit
menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, comisia constituită prin
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 56/2018, cu respectarea prevederilor legale şi a
principiilor de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă propune, conform
Procesului Verbal nr. 24.437/15.04.2020, întocmit de către aceasta, acordarea de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad următoarelor persoane juridice :

- Clubul Sportiv ,,Armata - Aurul” Brad
107.000 lei;
- Asociaţia Sportivă Metalul Crişcior - Brad
20.000 lei;
- Empi Karate Club Brad
10.000 lei;
- Asociația Club Sportiv ”Galaxy” Brad
8.000 lei;
- Asociația Sportivă Club Șerb Brother Gym Brad
5.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Ţărăţel
5.000 lei;
- Parohia Greco – Catolică Brad
4.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Brad III
80.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Mesteacăn
10.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Valea Brad
21.000 lei;
- Parohia Romano – Catolică Brad
4.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Brad II
26.000 lei;
- Asociația Montană Speozarand
10.000 lei;
- Asociația Culturală Doina Crișului Brad
40.000 lei.
Totalul sumei alocate pentru sesiunea I este de 350.000 lei și a fost repartizată
astfel:
- Cultură
50.000 lei;
- Sport
150.000 lei;
- Culte
150.000 lei.
La acest proiect a fost ataşat în copie xerox anunţul de participare la selecţia publică
de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul
local al Municipiului Brad pe anul 2020, înregistrat la Primăria Municipiului Brad sub nr.
19764/02.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI- a, nr.
44/09.03.2020, pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, precum şi în publicaţiile de interes
local: Servus Hunedoara și Accent Media.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și-l supune spre
dezbatere plenului Consiliului Local Brad în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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 președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea precizează că dumnealui, la fel cum a spus și la
ședințele comisiilor de specialitate din care face parte, este de acord cu sumele propuse de
comisie a fi repartizate, mai puțin cu suma propusă pentru Parohia Ortodoxă Română Brad

III, menționând că suma de 80. 000 lei este o sumă foarte mare. Face aceste afirmații și în
contextul situației actuale dar și comparativ cu celelalte parohii care au primit sume
rezonabile, sume de altfel cu care se pot rezolva problemele pentru acre au fost făcute
solicitări. Susține că la Parohia Brad III întotdeauna se pompează sume foarte importante și
nu crede că acolo nevoile mai sunt așa de mari. Acolo biserica este construită, toate
necesitățile de funcționare sunt asigurate, pe când la celelalte lăcașe de cult sunt probleme
de întreținere.
Mai menționează că nu crede că trebuie adunați bani de la contribuabilii din tot orașul
pentru a-i da unei biserici de cartier.
Ca atare, propune ca amendament „reducerea sumei propuse pentru a fi alocată
Parohiei Ortodoxă Română Brad III cu 30.000 lei, iar suma rămasă să fie păstrată în
bugetul local, urmând ca la o rectificare bugetară ulterioară să fie alocată pentru
Sănătate.”
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că dumnealui își amintește că domnul
consilier local, Vasile Bârea, în urmă cu câteva luni, făcea apel pentru sprijinirea Parohiei
Brad II. S-a spus atunci că se va face. Menționează că biserica de Peste Luncoi are 1.500
de enoriași și se află în construcție. Precizează că s-a luat suma de 400 mii lei de la cultură,
sport și religie și s-a alocat Spitalului. Mai mult, precizează că aceste sume sunt stabilite
de către o comisie constituită la nivelul Primăriei Municipiului Brad, comisie din care fac
parte și consilieri locali, comisie care, de altfel, a analizat cu foarte mult discernământ
împărțirea sumelor. Dumnealui este doar inițiatorul proiectului de hotărâre. Își exprimă
regretul că nu s-au putut aloca sume mai mari și celorlalți solicitanți.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, menționează că dumnealui, în calitate de
membru al acelei comisii, este de acord cu împărțirea sumelor în funcție de proiectele care
au fost depuse, dar, susține că are dreptate și domnul consilier local, Vasile Bârea, referitor
la faptul că suma propusă pentru Parohia Brad III este un pic cam mare, dat fiind faptul că
în fiecare an s-au alocat foarte mulți bani Bisericii din Micro 1. Dreptatea este de partea
tuturor. Nu ar fi rău dacă s-ar reduce un pic din sumă datorită problemelor și crizei actuale
și ar rămâne ceva bani la buget. Menționează că e normal ca domnul Primar să susțină
propunerea de împărțire a banilor făcută de comisie.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, precizează că suma propusă pentru Biserica de
Peste Luncoi este pentru lucrări deja efectuate iar cei care au efectuat acele lucrări (pictura)
trebuie să fie plătiți. Deci acești bani nu sunt alocați pentru lucrări noi, ci pentru lucrări deja
angajate și aproape efectuate în integralitate. Menționează că dumnealui este de acord cu
propunerile făcute de către comisie și primar.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că suma de 30.000 lei propusă a fi luată
de la biserică nu este o soluție salvatoare pentru bugetul local al Municipiului Brad.
Menționează că suma inițială a fost redusă cu 20%, subliniind faptul că s-a aplicat un
procent de reducere la toți solicitanții, nici un proiect nefiind finanțat la valoarea propusă.
Menționează că hotărârea de aprobare a sumelor propuse aparține în totalitate consilierilor
locali.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, precizează că s-ar putea ca la unele
activități, în condițiile actuale să nu se poată cheltui banii toți (sport, cultură..), fiind un an
cu probleme. Solicită rezervarea dreptului de a refolosi banii și a mulțumi și celelalte
biserici. Îi sugerează domnului consilier local, Vasile Bârea, chiar dacă este de acord cu

poziția dumnealui, să renunțe la amendament, iar dacă se vor mai aproba rectificări de buget
să se acorde sume de bani și celorlalte biserici.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că dumnealui, și în calitate de
membru al Adunării Eparhiale, rămâne la părerea că suma prevăzută a se acorda Bisericii de
Peste Luncoi este exagerat de mare în condițiile actuale iar la alte biserici sunt prea puțini
bani alocați. Nu facem biserici de cult de lux! Banii trebuie bine drămuiți! Menționează că
Parohiei Brad I nu i s-a alocat niciodată nimic, dar cu toate astea s-au făcut lucruri
importante numai din contribuția enoriașilor (capela, întreținerea cimitirului și a bisericii).
Insistă în menținerea amendamentului propus.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că dumnealui nu este avocatul nici unei
biserici, dar, această biserică este în construcție și este singura biserică construită în ultimii
80 de ani. Având în vedere faptul că domnul consilier local face parte din Adunarea
Eparhială, menționează că dumnealui fiind foarte atent cu ceea ce se întâmplă în acest
sector, ar trebui să înțeleagă că este necesară susținerea acestor lucrări care au început încă
de anul trecut când nu se știa de această pandemie. Pictorii au fost de acord să aștepte
încasarea banilor ulterior efectuării lucrărilor.
În continuare, menționează că Parohia Brad I nu a depus niciodată vreun proiect
pentru solicitare de fonduri nerambursabile. Menționează că cimitirul este pentru Parohia
Brad I și o sursă de venit, nu implică doar cheltuieli. Mai mult, această biserică are
activitate în oraș de zeci de ani. Menționează că dacă domnul consilier local, Vasile Bârea,
consideră că această sumă de 30 mii lei rezolvă problema bugetului local, atunci să se
reducă suma propusă, dar atitudinea domnului consilier local, Vasile Bârea, este o atitudine
pur demagogică, nimic mai mult. Roagă a fi lăsată comisia să hotărască.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot amendamentul
propus de către domnul consilier local, Vasile Bârea care, cu 3 voturi ”pentru” (Ionel
Daniel Adam, Vasile Bârea și Petru Voicu Huieț ) și o abținere (Ionel Circo) „NU ESTE
APROBAT”.
Nemaifiind alte discuții, domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a consilierilor
locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 63/2020 pentru aprobarea acordării,
în anul 2020, de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad,
cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat

care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de
interes public local.
Ca o paranteză la discuțiile cu privire la bugetul Municipiului Brad, domnul Primar,
Florin Cazacu, menționează că în luna mai 2020 salariații Primăriei Municipiului Brad au
decis cu toții să-și ia 5 zile de concediu fără salariu, făcând o reducere la cheltuiala cu
munca vie de 5 ori mai mare decât suma propusă de către domnul consilier local de a fi
redusă de la biserică. Menționează că se face o economie de aproximativ 174 mii lei la
buget. Amintește că cei 2 consilieri locali nici măcar nu au donat indemnizația de pe o lună
pentru Spital.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind reglementarea activităţii serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Brad - inițiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Serviciul de transport public local de
persoane prin curse regulate este parte componentă a serviciilor de transport public local,
care la rândul lor fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică.
Acest serviciu cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de
interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale, sub
controlul şi coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării
transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de siguranță și confort,
în conformitate cu cerințele legislației actuale.
În prezent, în Municipiul Brad transportul public de persoane este organizat ca
transport public local de persoane prin curse regulate iar operator este S.C. LOMIR CLEAN
S.R.L.. Rețeaua de transport public local de persoane prin curse regulate este compusă din
traseul Brad – Potingani.
Programul de transport, denumirea stațiilor și amplasarea lor sunt prevăzute în
anexele caietului de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate.
Sistemul de utilităţi publice prin care se realizează această activitate este compus din:
• calea de rulare, respectiv străzile şi drumurile comunale de pe raza teritorial administrativă a Municipiului Brad;
• staţiile amenajate de îmbarcare-debarcare călători.
Starea sistemului de utilităţi prezentată este bună, urmând ca funcţie de posibilităţile
de investiţii şi de programele de dezvoltare pe care le are în vedere Municipiul Brad –
Primăria, acesta se va îmbunătăţii pe parcursul exploatării pe perioada contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate.
Pentru serviciul de transport public local de persoane organizat de către autoritatea
administrației publice locale, pe raza administrativ teritorială a Municipiului Brad
beneficiază de gratuitate la transport persoanele cu handicap, în conformitate cu prevederile
Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Urmare acesteia și a modificărilor legislative care reglementează activitatea de
transport public local se impune inițierea unui proiect de hotărâre privind reglementarea
serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad.
Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate în Municipiul Brad prin licitație publică sau negociere directă, organizate
conform legii.
În acest sens propune aprobarea Regulamentului privind reglementarea serviciului
public de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad, a
Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, a modelului Contractului – cadru de
delegare a gestiunii, a tarifelor pentru efectuarea transportului public local de persoane prin
curse regulate în Municipiul Brad, a factorilor de evaluare ai ofertelor utilizați în aplicarea
criteriului de atribuire a ofertelor pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate din Municipiul Brad, a structurii pe elemente de
cheltuieli pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului mediu pentru serviciul public
de transport local de persoane efectuat prin curse regulate din Municipiul Brad, precum și
componența Comisiei de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor și componența comisiei de
soluționare a contestațiilor în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii.
Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind efectuarea transportului
public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad, va avea următoarele
atribuţii:
a) va elabora fişa de date a achiziţiei publice;
b) va evalua ofertele şi va desemna câştigătorul licitaţiei.
Membrii comisiei au următoarele obligaţii:
- să respecte condiţiile legale privind procedura de comunicare, solicitare a
documentelor de stabilire a eligibilităţii ofertanţilor şi orice alte obligaţii impuse de
prevederile legale privind solicitarea, prezentarea, evaluarea şi respingerea ofertelor;
- să cunoască legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și-l supune
plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, 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 președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Carmen – Irina Bora, Secretar General al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret la art. 9 și art. 10 ale
proiectului de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 6 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, propune să facă parte ca membru din comisia
de evaluare a ofertelor, domnul consilier local Leaha Dorel Ștefan.

Domnul consilier local, Miheț Ancuța Florentina, propune să facă parte ca membru
supleant din comisia de evaluare a ofertelor, domnul consilier local Iosif Manea.
Domnul consilier local, Mureș Mihai, propune să facă parte ca membru din comisia
de de soluționare a contestațiilor, domnul consilier local Vasile Bârea.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, propune să facă parte din comisia de
soluționare a contestațiilor, domnul consilier local Mihai Mureș.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan – Sorin Ștefea, anunţă că vor fi întocmite
buletinele de vot și vor fi transmise pe adresa de e-amil fiecărui consilier local pentru a-și
exprima votul secret.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile
Poenaru, a invitat consilierii locali la vot și transmiterea acestuia pentru a fi centralizat.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar General, Carmen –
Irina Bora, au centralizat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu 17
voturi „pentru”, atât cei doi consilieri locali propuși pentru a face parte ca membri în
comisia de evaluare a ofertelor, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor cât și
cei doi membri propuși a face parte ca membri supleanți din cele două comisii au fost
votați cu unanimitate de voturi „pentru”.
Nemaifiind alte discuții, domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a consilierilor
locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 64/2020 privind reglementarea activităţii serviciului de transport public local
de persoane prin curse regulate în municipiul Brad.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Brad
- inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
50/2017 a fost actualizat Statutul Municipiului Brad.
Întrucât de atunci și până în prezent au intervenit o serie de modificări atât la nivel
legislativ, cât și la nivelul elementelor specifice municipiului Brad, respectiv cu privire la
anumite date statistice privind componența și structura populației, date cu privire la
principalele instituții din domeniul educației, culturii, sănătății, asistenței sociale și mass

media, date cu privire la activitatea economică, servicii publice existente, precum și
criteriile pe baza cărora bunurile aparținând proprietății publice sau private a Municipiului
Brad pot fi date în administrare, pot fi concesionate, închiriate, date în folosință gratuită sau
vândute se impune actualizarea Statutului Municipiului Brad.
Precizează că Statutul Municipiului Brad este structurat conform prevederilor art.
104 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Statutului Municipiului Brad 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.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a consilierilor
locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 65 /2020 privind aprobarea Statutului Municipiului Brad.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale în
municipiul Brad, județul Hunedoara pentru anul 2021 - inițiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că impozitele și taxele locale,
reglementate de titlul IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ
teritoriale.
Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art. 491 alin. 1 din același act
normativ, precizează că „în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o
anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele
respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând
cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei

Publice”.
Sumele astfel indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul
fiscal următor.
Comunicatul de presă al Institutului Național de Statistică, conform adresei nr.
1319/21.01.2020 arată că rata inflației pentru anul 2019, față de anul 2018 este de 3,8 %
astfel că impozitele și taxele locale aplicabile la nivelul Municipiului Brad, județul
Hunedoara, în anul 2020, urmează a fi indexate cu acest indice de inflație, pentru anul 2021.
Art. 493 alin. 7 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, actualizată, instituie
obligativitatea actualizării, prin hotărâre a consiliului local, a limitelor amenzilor prevăzute
la alin. (3) şi (4) din același articol, conform procedurii stabilite la art. 491, respectiv
procedura descrisă mai sus cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale.
Precizează faptul că, la sfârșitul anului se va iniția un nou proiect de hotărâre prin
care se vor stabili impozitele și taxele locale (cuantum, modalitate de calcul, facilități),
urmând ca, la stabilirea cuantumului acestora să se țină cont de această indexare.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și
doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. c din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor
locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 66/2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Brad,
județul Hunedoara pentru anul 2021.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă - inițiat
de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că văzând prevederile Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad şi având în vedere că domnul consilier
local, Bogdan – Sorin Ștefea, care a fost ales în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru
perioada februarie 2020 – aprilie 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 mai 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 președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Mihai Mureș propune ca următorul președinte de ședință,
conform Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului
Brad să fie doamna consilier local, Chiș Alexandra.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea supune la vot propunerea făcută
și cu unanimitate de voturi se aprobă ca doamna consilier local Chiș Alexandra să conducă
lucrările ședințelor de consiliu începând cu lana mai 2020.
Nemaifiind alte discuții, domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a consilierilor
locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 67/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” a unui spațiu pentru
înființarea unui punct de lucru - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV-2, prin adresa nr.
2547793/21.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 24615/22.04.2020,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” a solicitat, în scopul
înființării unui punct de lucru în municipiul Brad, darea în folosinţă gratuită, pe perioada

epidemiei determinată de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2, a unui spațiu
proprietatea Municipiului Brad.
În acest scop a fost identificat imobilul - Internat al Liceului Teoretic „Avram Iancu”
Brad, proprietatea publică a Municipiului Brad, înscris în C.F. nr. 67520, amplasat în
municipiul Brad, strada Decebal, nr. 39, județul Hunedoara, aflată în administrarea Liceului
Teoretic ”Avram Iancu” Brad.
Astfel am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus darea în folosinţă
gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” a unui spațiu
situat în imobilul Internat al Liceului ”Avram Iancu” Brad, în scopul înființării unui punct
de lucru
Spațiul care poate face obiectul unui Contract de comodat este situat la etajul 1 al
imobilului - Internat al Liceului Teoretic „Avram Iancu” Brad și este compus dintr-o cameră
cu suprafața de 32 mp., cu dotările necesare (paturi, televizor, șifonier, etc..) și grup sanitar
complet utilat în suprafață de 3 mp.
Valoarea de inventar a imobilului – Internat al Liceului Teoretic „Avram Iancu” Brad
este de 5.334.382 lei, respectiv de 79.414,30 lei pentru spațiul propus a fi dat în folosință
gratuită, conform Raportului de evaluare (forma scurtă) privind opinarea valorii juste de
piață în vederea raportării financiare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul public al
Municipiului Brad, județul Hunedoara, înregistrat la Primăria Municipiului Brad sub nr.
46044/18.12.2020.
Predarea – primirea spațiului se va face pe bază de proces verbal care va fi anexă la
contractul de folosință gratuită.
Plata utilităților pe parcursul întregii perioade în care Inspectoratul pentru Situații de
Urgență „Iancu de Hunedoara” își va desfășura activitatea în acest spațiu, vor fi suportate de
către administratorul imobilului, Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad.
Menționez că obligațiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de
Hunedoara”, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile vor fi prevăzute în
contractul de comodat al cărui model – cadru am propus să-l aprobăm prin această hotărâre.
A propus, de asemenea, împuternicirea Primarului Municipiului Brad să semneze
acest contract de comodat.
În contextul celor de mai sus supune dezbaterii plenului Consiliului Local al
Municipiului Brad proiectul de hotărâre 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, 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 președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Nemaifiind alte discuții, domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor
locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 68/2020 privind darea în folosinţă gratuită Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Iancu de Hunedoara” a unui spațiu pentru înființarea unui punct de lucru.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului
de Ambulanță Hunedoara a unor spații pentru desfășurarea activității Ambulanței Brad
- inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 1246/24.04.2020,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 24917/24.04.2020, Serviciul de
Ambulanță Hunedoara a solicitat, încheierea unui contract de folosință gratuită a unor
spații, proprietatea Municipiului Brad, spații pentru desfășurarea activității Ambulanței
Brad.
Municipiul Brad deține în proprietate imobilele : GARAJE (C6) - cu suprafața de
145 mp. și BIROURI (C7) - cu suprafața de 82 mp., înscrise în C.F. nr. 67890, amplasate
în municipiul Brad, strada Spitalului, nr. 3, județul Hunedoara și care, în prezent sunt
utilizate parțial de către Ambulanța Brad. Pentru crearea unor condiții mai bune de lucru se
solicită acordarea și a celor două clădiri (C6) și (C7) în întregime.
Astfel a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus darea în folosinţă
gratuită Serviciului de Ambulanță Hunedoara a unor spații, pentru desfășurarea activității
Ambulanței Brad.
Darea în folosință gratuită se va face pe perioada desfășurării activității Ambulanței
Brad.
Spațiile care pot face obiectul unui Contract de comodat cu dare în folosință gratuită
pe perioada desfășurării activității Ambulanței Brad, sunt clădiri distincte situate în curtea
Spitalului Municipiului Brad.
Predarea – primirea spațiului se va face pe bază de proces verbal care va fi anexă la
contractul de folosință gratuită.
Plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților pe parcursul întregii perioade vor fi
suportate de către Serviciul de Ambulanță Hunedoara.

Menționează că obligațiile Serviciului de Ambulanță Hunedoara, modalitățile de
angajare a răspunderii și sancțiunile sunt prevăzute în contractul de folosință gratuită la art.
2.
A propus, de asemenea, împuternicirea Primarului Municipiului Brad să semneze
acest contract de comodat.
În contextul celor de mai sus supune dezbaterii plenului Consiliului Local al
Municipiului Brad proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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 președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor
locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 69/2020 privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanță
Hunedoara a unor spații pentru desfășurarea activității Ambulanței Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD - inițiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 2687/30.04.2020,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 25375/09.04.2020, Spitalul Municipal

Brad a înaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al acestei instituții pe anul 2020.
La baza întocmirii rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 s-a ţinut
cont de :
• veniturile încasate din sponsorizări (11,94 mii lei),
• angajamentele propuse a se realiza datorită situației speciale,
În baza celor de mai sus atât veniturile cât și cheltuielile Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad se stabilesc la valoarea de 33.609,81 mii lei.
Astfel, veniturile se majorează cu suma de +11,94 mii lei la codul 37.10.01
„Donații si sponsorizări”.
În cadrul cheltuielilor la SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – CHELTUIELI
CURENTE se efectuează majorări la Titlului II „Bunuri şi servicii”, articol/aliniat
20.05.03 „Lenjerie si accesorii de pat” cu suma de +11,94 mii lei.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Brad pe anul 2020 șil supune spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local Brad.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a consilierilor
locali prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul președinte de ședință, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 70/2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al
SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Punctul nr. 8. Informarea nr. 24785/23.04.2020 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii consilieri locali au luat act despre aceasta.

Suplimentar 4. Adresa nr. 24691/23.04.2020 a S.C. HELT GURME S.R.L. prin care
se solicită închirierea unei suprafețe de 5 mp. teren aferent chioșcului de pe strada Libertății
nr. 4, pe care-l deține în baza unui contract de comodat de la David Dorin Sorin, în vederea
amplasării a două vitrine frigorifice (una pentru sucuri și una pentru bere).
În urma prezentării acestei adrese, domnii consilieri locali sunt, în unanimitate, de
acord cu ocuparea domeniului public prin amplasarea celor două vitrine frigorifice.
Punctul nr. 9. Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu, prezintă răspunsul Primăriei Comunei Buceș la
solicitarea noastră de a se aloca o sumă din fondul de rezervă pentru Spitalul Municipal
Brad și anume acela de a - și dona Primarul Municipiului Brad indemnizația pentru luna
martie 2020 Spitalului. Menționează că dumnealui a donat deja suma de 5.000 lei, dar nu a
făcut public acest gest.
Prezintă, de asemenea, faptul că ieri s-au primit 2 oferte pentru realizarea distribuției
de gaz metan în municipiul Brad. Sunt 2 societăți. Urmează să se facă evaluarea pentru
distribuția la nivelul unității administrativ – teritoriale. Rămâne de văzut ce sursă de
finanțare se găsește dat fiind faptul că s-a desființat comisia de prognoză, contractul
respectiv nemaifiind valabil.
Anunță că în curând se vor realiza și câteva lucrări de investiții și anume: va începe
reabilitarea de pe strada Prunului și se va realiza parcarea pe strada Liceului, Bl. 25.
Menționează că este foarte dureros faptul că s-a primit rectificare negativă a
bugetului dar încearcă să facă față.
În continuare, felicită public angajații Primăriei pentru gestul făcut.
Amintește donația făcută de către SC FABRI și anume 150 de combinezoane pentru
acces în zona cu COVID și 150 de măști pentru Spitalul Municipal Brad.
Anunță că și domnul consilier local, Bogdan Sorin Ștefea, care pentru luna martie
2020 nu a beneficiat de indemnizație de consilier local își va dona indemnizația pentru luna
aprilie 2020 Spitalului Municipal Brad.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, menționează că, vis-a-vis de
învățământul on line, Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu are o platformă online pe
care lucrează 96% din elevi și 100% cadrele didactice. Nu este o situație atât de dramatică.
Mai menționează că în această perioadă personalul nedidactic a făcut lucrări de reabilitare
(au fost reabilitate 5 săli de clasă – șapă, parchet, zugrăvit - și au fost pregătite pentru
toamnă). Muncitorii nu au dormit, au lucrat zilnic, repartizați pe sectoare pentru a nu intra
în contact unul cu celălalt, respectând măsurile de siguranță. Solicită ca cei care stau foarte
mult pe rețelele de socializare să se informeze mai bine înainte de a vorbi cu privire la acest
domeniu.
Doamna consilier local, Adina Beciu, precizează că și la Școala Horea, Cloșca și
Crișan profesorii sunt monitorizați și fac raportări cum își desfășoară activitatea cu elevii.
Menționează că nu se pierde materia. Pe această cale îi felicită pe elevi că încă au răbdare să
stea în fața calculatoarelor.

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan, întreabă dacă de la minister s-au primit
reglementări cu ceea ce au de făcut cadrele didactice și nedidactice.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, precizează că da, există un ordin
de la minister și un punct de vedere de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Se știe
foarte bine tot ceea ce este de făcut.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan, precizează că a fost o discuție că pentru
luna martie nu s-a primit salariul pentru personal - plata /oră.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, precizează că acum se poate face
plata/ora în baza unei fișe de activități pe care o transmite profesorul.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulțumește încă odată pentru prezență, urând tuturor
multă sănătate.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Sorin Bogdan Ștefea, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 30
aprilie 2020.
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