
          R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

 

 

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

încheiat azi, 05 iunie 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare, 

convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa de îndată din de 05 

iunie 2020 s-a făcut telefonic, în aceeași zi, în baza Dispoziţiei nr. 317/05.06.2020 a 

Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 133  alin. 1 și  art. 134 

alin. 4, art. 135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b și e, alin. 3 lit. b și art. 196  alin. 1 lit. b 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 participat 12 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, 5 

consilieri locali fiind absenți: Ionel Circo, Viorel Curtean, Dorin Sorin David, Iosif Manea 

Vasile Poenaru. 

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

Municipiului Brad, Carmen – Irina Bora. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi  

prevederile art. 137 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019  privind 

Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  doamna Secretar General al  

Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,  constată şedinţa legal constituită şi declară 

deschise lucrările acesteia. 

Totodată, doamna Secretar General al  Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 

reaminteşte consilierilor locali prezenţi prevederile art. 228  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 procesul-

verbal al şedinţei. 

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este 

luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care 

acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu 

încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 

176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie 

privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu 

diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”. 

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

precizează că urgența convocării acestei ședințe este dată de solicitarea de clarificări nr. 

15242/04.06.2020 a Organismului Intermediar ADR Vest, înregistrată la Primăria 

municipiului Brad cu nr. 28171/04.06.2020, pentru obiectivul de investiții “Modernizare si 

extindere sistem de iluminat public  în Municipiul Brad”. 

 Termenul limită de încărcare a documentelor solicitate, printre care și cele două 

hotărâri de consiliu, este de 05.06.2020. 

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

dă cuvântul doamnei preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș, pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș, îl roagă pe domnul Primar, Florin 

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu  dă citire proiectului ordinii de zi: 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentației Tehnico - Economice  (faza 

SF) și a indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru obiectivul de investiții 

“Modernizare si extindere sistem de iluminat public  în Municipiul Brad”– iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI EXTINDERE 

SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD” – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș, supune la vot ordinea de zi prezentată 

care se aprobă cu 12 voturi ”pentru” și 5 consilieri locali absenți (Ionel Circo, Viorel 

Curtean, Dorin Sorin David, Iosif Manea Vasile Poenaru). 

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

aprobată. 

 



 Punctul  nr. 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico - 

Economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru obiectivul de 

investiții “Modernizare si extindere sistem de iluminat public  în Municipiul Brad”. 

 Doamna  preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș, 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 Primăria Municipiului Brad, prin 

Compartimentul Implementare Proiecte dorește accesarea în cadrul  Programului 

Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte nr. POR, Axa prioritara 3 - 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public, din cadrul Programului Operaţional 

Regional (POR) 2014-2020”,,a unor fonduri nerambursabile pentru obiectivele de investiții 

Modernizare si extindere sistem de iluminat public in Municipiul Brad”. 

 Prin solicitarea de clarificări nr. 15242/04.06.2020  a Organismului Intermediar ADR 

Vest, înregistrată la Primăria municipiului Brad cu nr. 28171 /04.06.2020, la  punctul 3, s-a 

solicitat aprobarea documentației tehnico-economice si actualizarea indicatorilor tehnico-

economici cuprinși in HCL 139/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizare si 

extindere sistem de iluminat public în Municipiul Brad”, conform ultimei forme a 

documentației SF.  

 Astfel Valoarea totală a investiției  propusă a fi aprobată este  de 10.220.870,74 lei 

cu TVA inclus, din care C+M =7.876.295,47 lei cu TVA inclus”față de cât s-a aprobat inițial 

și anume: Valoarea totală a investiției aprobată în valoare de 10.163.708,17 lei cu TVA 

inclus, din care C+M =7.823.849,91 lei cu TVA inclus.” 

   În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local al Municipiului 

Brad  aprobarea Documentației Tehnico - Economice si actualizarea indicatorilor tehnico-

economici cuprinși in HCL 139/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizare si 

extindere sistem de iluminat public în Municipiul Brad” și-l supune spre dezbatere 

Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.  

Doamna preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acesta este un proiect pentru 

modernizarea și extinderea iluminatului public pentru care s-au obținut fonduri europene și 

pentru a se putea face accesarea acestor bani este nevoie de aprobarea acestei documentații 

tehnico-economice actualizată. Menționează că este vorba de o majorare a  valorii  

investiției  aprobate inițial  la 10.220.870,74 lei. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș,  menţionează că proiectul de hotărâre 

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

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, 

respectiv în mod deschis.  

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 

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



modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor 

locali în funcție,  respectiv 9 consilieri locali. 

 Doamna  preşedinte de şedinţă,  Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu 12  voturi "pentru” și 5 consilieri locali absenți (Ionel Circo, 

Viorel Curtean, Dorin Sorin David, Iosif Manea Vasile Poenaru) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 86/2020 privind aprobarea Documentației Tehnico - Economice 

(faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici actualizați  pentru obiectivul de investiții 

“Modernizare si extindere sistem de iluminat public  în Municipiul Brad”.  

 

 Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN 

MUNICIPIUL BRAD”. 

 Doamna  preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș, 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 Primăria Municipiului Brad, prin 

Compartimentul Implementare Proiecte dorește accesarea în cadrul  Programului 

Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte nr. POR, Axa prioritara 3 - 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public, din cadrul Programului Operaţional 

Regional (POR) 2014-2020”,, a unor fonduri nerambursabile pentru obiectivele de investiții 

Modernizare si extindere sistem de iluminat public in Municipiul Brad”. 

 În urma solicitării de clarificări nr. 15242/04.06.2020 a Organismului Intermediar 

ADR Vest, înregistrată la Primăria municipiului Brad cu nr. 28171 /04.06.2020, la punctul 2 

se solicită  o hotărâre de consiliu de aprobare proiectului și a cheltuielilor aferente, în 

conformitate cu ultima formă a bugetului.  Potrivit modelului cuprins in Ghidul specific 

axei 3,  prin proiectul de hotărâre inițiat am propus: 

- aprobarea proiectului ,,MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE 

ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD” în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, 

Operațiunea C, apelul de proiecte nr. 1. 

- aprobarea  valorii  totale a proiectului ,,MODERNIZARE SI EXTINDERE 

SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD” în cuantum de 10.220.870.74 

lei  (inclusiv TVA). 

- aprobarea contribuției proprii în proiect a sumei de 1.398.728,20 lei reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 176.442,84 reprezentând, cofinanțarea 

proiectului ,,MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN 

MUNICIPIUL BRAD”. 

- aprobarea ca sumele care reprezintă  cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului ,,MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT 

PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 

vor asigura din bugetul local al municipiului Brad. 



- aprobarea asigurării tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului 

în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local al Municipiului 

Brad aprobarea proiectului “Modernizare si extindere sistem de iluminat public  în 

Municipiul Brad” și-l supune spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Brad în 

forma prezentată.  

Doamna preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Vasile Bârea, întreabă dacă este vorba despre  un alt proiect 

decât cel în care se prevede numai extinderea până la BCR și pe strada Cuza Vodă. Afirmă 

că este un proiect inițiat de Ministerul Mediului care se referă la extinderea iluminatului 

public pe toată raza municipiului, cel cu 90% din fonduri europene și numai cu 10% din 

fondul unității administrativ - teritoriale. 

Domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că sunt  cheltuieli eligibile  doar de  90%, 

noi trebuie să punem 2 %  așa este prevăzut în cererea de finanțare  și va trebui să suportăm 

diferența de 1.398.728,20 lei, această diferență reprezentând cheltuieli neeligibile prin 

fonduri U.E. Menționează că nu are nimic de-a face cu proiectul de modernizare care s-a 

derulat anul trecut din fonduri proprii și care de altfel a și fost recepționat. 

Amintește că, cheltuielile cu acel proiect care s-a făcut din fonduri proprii se încearcă 

a fi recuperate prin A.F.M., deoarece există această oportunitate. 

Precizează că în acest proiect de investiții toate corpurile de iluminat public din 

Municipiul Brad care nu sunt cu led vor fi înlocuite, vor fi câteva extinderi de iluminat 

public și cel mai important, va fi un sistem de telegestiune, adică se va putea controla  

intensitatea luminoasă în aceste puncte de pe calculator așa cum este și firesc. 

În continuare precizează că de la Ministerul Mediului se pot obține maxim 1 milion 

de lei iar noi avem proiectul de 10 milioane lei, dar se încearcă să se obțină banii investiți 

din bugetul local. 

 Doamna  preşedinte de şedinţă,  Alexandra Chiș,  menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, 

respectiv în mod deschis.  

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 

3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv 9 consilieri 

locali. 

  Doamna  preşedinte de şedinţă,  Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său şi cu 12 voturi "pentru” și 5 consilieri locali absenți (Ionel Circo, Viorel 

Curtean, Dorin Sorin David, Iosif Manea Vasile Poenaru) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 87/2020 privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI 

EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD”. 

 

Doamna  preşedinte de şedinţă,  Alexandra Chiș, menționează că sunt binevenite 

aceste proiecte de investiții și urează tuturor Sărbători fericite de Rusalii.  



 

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulțumește tuturor pentru prezență și le urează 

”Sărbători Fericite”!           

 Nemaifiind alte discuţii, doamna președinte de ședință,  Alexandra Chiș, declară 

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

de îndată pentru data de 05 iunie  2020.  

 

  

                                      Brad, 05 iunie 2020                            

                                                 

                                 

              

                                         Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETAR GENERAL  

            Alexandra Chiș                                                      Carmen – Irina Bora 

 


