
          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, 28 mai 2020, cu ocazia şedinţei ordinare, 

 a Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data 

de 28 mai 2020 s-a făcut în data de 22.05.2020, urmare Dispoziţiei nr.  299/22.05.2020 a 

Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. 2 și ale 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 în funcție. 

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 30 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 procesul-

verbal al şedinţei. 

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

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

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

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

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

176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu 

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

 

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

dă cuvântul 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, 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 Situaţiilor financiare anuale - bilanţul 

contabil şi contul anual de execuţie -  ale Municipiului Brad la data de 31.12.2019 – iniţiat 

de Primarul Municipiului Brad. 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 

terenului, în suprafață de 46,00 mp., situat în municipiul Brad, strada Șoimilor, proprietate 

publică a municipiului Brad, cu număr cadastral 67534, în vederea amenajării unei terase – 

inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a 

Devizului General pentru obiectivul de investiții „DEMOLARE IMOBIL FOSTA ȘCOALĂ 

GENERALĂ NR. 2” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului General actualizat după 

finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „ADAPTAREA 

ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC, PENTRU 

CENTRALA TERMICĂ CU FUNCȚIONARE PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEȚUL HUNEDOARA” ETAPA II: TRONSON ÎNTRE PUNCTELE DE RACORD LA 

REȚEAUA EXISTENTĂ C-F1” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 



 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 100  din Blocul 105 G, situat 

în  municipiul  Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara  – inițiat de 

Primarul Municipiului Brad.  

 6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2020 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru  Spitalul Municipal Brad, cu 

modificările ulterioare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Metodologiei privind acordarea unui ajutor 

financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  introducerii contribuției pentru economia 

circulară în tariful final încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile 

de colectare și transport al deșeurilor– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

          9. Proiect de hotărâre privind  analiza stadiului de  înscriere a  datelor în registrul 

agricol pentru trimestrul I al anului 2020 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea 

acestei activităţi– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

        10. Adresa nr. 1999/13.05.2020  a Primăriei Comunei Criscior. 

        11. Informarea nr. 26955/21.05.2020 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

        12.  Diverse.                    

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

care se aprobă cu  17 voturi "pentru”.  

Doamna preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt modificări sau 

suplimentări la ordinea de zi prezentată. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, în calitatea dumnealui de inițiator retrage punctul 8 

de pe Ordinea de zi ca fiind inoportun, nemaiavând obiect în condițiile  introducerii pe 

Suplimentarea ordinii de zi la punctul S4 a proiectului de hotărâre pentru acordarea unui 

mandat special reprezentantului Municipiului Brad în Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” în 

vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului  de 

delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad  nr. 

394/25.04.2018,  potrivit reglementărilor O.U.G. nr. 74/2018. Astfel, punctele următoare 

înscrise  pe Ordinea de zi se renumerotează. 

Totodată, domnul Primar, Florin Cazacu,  propune suplimentarea proiectului ordinii 

de zi cu următoarele puncte:      

 Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat 

după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții 

„MODERNIZARE STRADA PRUNULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA” – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

           Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat 

după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții  

„REPARATII CLADIRE SI AMENAJARE INCINTA LA PUNCTUL DE INFORMARE 

TURISTICA SI SERVICII PUBLICE,MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” 

 – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat 

după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții  



„AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE ACCES PE STRADA LICEULUI LA 

BLOCURILE  19-25,  MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA” – inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

          Suplimentar 4. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special 

reprezentantului Municipiului Brad  în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul 

Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” în vederea aprobării modificărilor 

în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului  de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare în zona de colectare 1 Brad  nr. 394/25.04.2018,  potrivit reglementărilor O.U.G. 

nr. 74/2018  – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

           Suplimentar 5. 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 – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

           Suplimentar 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice pentru 

anul 2019 în serviciul public de alimentare cu energie termică furnizată de către  

S.C. Termica  Brad S.A.  – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

            Suplimentar 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli a  Spitalului Municipal Brad pe anul 2020   – inițiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

             Suplimentar 8.  Adresa nr. 1.201/22.05.2020 a Școlii Gimnaziale „Mircea 

Sântimbreanu” Brad. 

   Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii 

de zi, doamna președinte de ședință Alexandra Chiș, supune aprobării modificările la 

Ordinea de zi propuse, care se aprobă cu  17 voturi "pentru”.   

 Doamna președinte de ședință Alexandra Chiș, supune aprobării Ordinea de zi în 

ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.   

Doamna președinte de ședință Alexandra Chiș, 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 Situaţiilor financiare anuale - 

bilanţul contabil şi contul anual de execuţie -  ale Municipiului Brad la data de 

31.12.2019  - inițiat de Primarul Municipiului 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, conform prevederilor art. 57 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor 

deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie ale 

bugetelor prevăzute în următoarea structură:        

                        a) -  la venituri:   

 - prevederi bugetare iniţiale;   

 - prevederi bugetare definitive;   

 - încasări realizate;   

      b) -  la cheltuieli:   

 - credite bugetare iniţiale;   



 - credite bugetare definitive;   

   - plăţi efectuate. 

 Referitor la contul de executie al bugetului local al Municipiului Brad la data de 

31.12.2019 precizăm următoarele: 

    - în anul 2019, la bugetul local al Municipiului Brad, s-au încasat venituri  în 

sumă de 40.895.863 lei, din care venituri încasate din impozite și taxe locale de la persoane 

fizice și juridice suma de 5.247.472 lei, restul provenind din cote și sume din impozitul pe 

venit, sume defalcate din T.V.A. și subvenții; 

  - veniturile secțiunii de funcționare au fost în sumă de 33.405.345 lei, iar cele 

ale secțiunii de dezvoltare au fost în sumă de 7.490.518  lei; 

             La cele două secțiuni  plățile  efectuate s-au ridicat la suma de 41.757.222 lei.; 

  La cele două secțiuni plățile menționate sunt:  

   - la secțiunea de funcționare în sumă de 32.693.518 lei; 

   - la secțiunea de dezvoltare în sumă de 9.063.704  lei, conform contului 

de execuție prezentat în Anexa care va face parte integrantă din  hotărâre. 

 Deficitul total rezultat a fost de 861.359 lei din care rezultă un excedent de 711.826 

lei pe secțiunea de funcționare și un deficit de 1.573.186 lei pe secțiunea de dezvoltare, care 

a fost acoperit din excedentul anilor precedenți. 

          Conturile de execuție ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii se referă la 

veniturile proprii și cheltuielile efectuate din aceste venituri proprii la finele trimestrului IV 

al anului 2019 de către: Școala Gimnazială ”Mircea Sântimbreanu” Brad, Școala 

Gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan” Brad, Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad, Spitalul 

Municipal Brad,  administrarea domeniului public și privat al Municipiului Brad, precum și 

de către Serviciul Public de Desfacere „Han, Piață și Obor” Brad. 

 Pentru trimestrul IV al anului 2019 veniturile proprii încasate sunt în sumă de 

31.434.933 lei, iar plățile efectuate sunt în sumă de 32.177.750 lei, rezultând un deficit în 

sumă de 742.817 lei, care a fost acoperit din excedentul anilor precedenți. 

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

propus aprobarea Situaţiilor financiare anuale - bilanţul contabil şi contul anual de execuţie 

- ale Municipiului Brad la data de 31.12.2019 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.                         



Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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 prezenți,  respectiv  9 consilieri locali. 

     Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu  17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

71/2020 privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale - bilanţul contabil şi contul 

anual de execuţie -  ale Municipiului Brad la data de 31.12.2019. 

  

  Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație 

publică a terenului, în suprafață de 46,00 mp., situat în municipiul Brad, strada Șoimilor, 

proprietate publică a municipiului Brad, cu număr cadastral 67534, în vederea 

amenajării unei terase - inițiat de Primarul Municipiului 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 urmare solicitării unor comercianți 

privind amenajarea unei terase pe strada Șoimilor, nr. FN, în vecinătatea proprietății 

KROMA FOOD S.R.L., s-a identificat o suprafață de teren de 46,00 mp., cu număr 

cadastral 67534.  

 În vederea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan cu suprafața de 

46,00 mp., proprietatea publică a municipiului Brad, identificat prin C.F. nr. 67534 Brad, 

număr cadastral 67534, număr topografic 165/x/1, situat pe strada Șoimilor, nr. FN, s-a 

întocmit un studiu de oportunitate. 

 Valoarea de inventar a terenului mai sus identificat, conform Raportului de evaluare a 

bunurilor aflate în patrimoniul public al Municipiului Brad, la data de 01.10.2019, este de 

44,14 lei/mp., respectiv de 2.030,44 lei. 

 Conform  Raportului de evaluare nr.17 D/11.03.2020 privind opinarea justă a valorii 

de piață în vederea concesionării, întocmit de către expert evaluator autorizat ANEVAR – 

Varga Dorel, redevenţa valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitaţiei organizată în 

condițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare şi va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plăţii.  

 Valoarea minimă pe care trebuie să o ofere participanții este de 118,87 lei/mp./an. 

 Redevenţa se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislației în 

domeniu (prin indexare cu indicele de inflaţie în cazul în care redevenţa se transformă în 

monedă naţională).  



 Pe perioada derulării relațiilor contractuale redevenţa nu va fi mai mică decât 

valoarea acesteia în lei la data licitației publice. 

 Durata concesionării se propune a fi de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act 

adițional. Această prelungire se poate face prin acordul părților doar dacă sunt îndeplinite în 

totalitate clauzele contractuale și condiția ca durata însumată să nu depășească 49 de ani. 

 Garanția de participare la licitație este de 5.468,00 lei (contravaloarea unei redevențe 

minime pe proprietate/an). 

 Dotările, obținerea avizelor și a autorizațiilor necesare construirii și funcționării, 

încheierea contractelor cu furnizorii de utilități (energie electrică, apă-canal, salubritate etc.) 

sunt obligația concesionarului și se achită de către acesta. 

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

concesionarea prin licitație publică a terenului, în suprafață de 46,00 mp., situat în 

municipiul Brad, strada Șoimilor, proprietate publică a Municipiului Brad, cu număr 

cadastral 67534, în vederea amenajării unei terase și-l spune plenului Consiliului Local al 

Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

 Pentru desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a propus 

aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini; Fișa de data a 

procedurii, Contractul-cadru; Formulare și modele de documente. 

 Pentru organizarea licitației publice, în vederea concesionării, a propus  aprobarea 

unei comisii de licitație și a unei comisii de soluționare a contestațiilor din care vor face 

parte, pe lângă specialiști din aparatul de  specialitate al  Primarului Municipiului Brad, câte 

un consilier local și câte un reprezentant din partea D.G.F.P. Hunedoara -  Serviciul Fiscal 

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, 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.  

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

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret la art. 7 și art. 8 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. 

 Doamna consilier local,  Alexandra Chiș, propune să facă parte ca membru din 

comisia de  licitație, domnul consilier local Mihai Mureș. 

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, propune să facă parte ca membru supleant din 

comisia de  licitație, domnul consilier local Iosif Manea. 

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, propune să facă parte ca membru din comisia 

de  soluționare a contestațiilor, domnul consilier local Ionel Daniel Adam. 

 Doamna consilier local, Alexandra Chiș propune să facă parte din comisia de  

soluționare a contestațiilor, doamna consilier local Claudia Mager. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș, anunţă că vor fi  întocmite buletinele 

de vot și vor fi transmise pe adresa de e-mail fiecărui consilier local pentru a-și exprima 

votul secret. 



 După ce buletinele de vot au fost transmise, doamna preşedinte de şedinţă, Alexandra 

Chiș, a invitat consilierii locali la vot și la 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. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș, a prezentat procesul verbal întocmit 

cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, atât cei doi 

consilieri locali propuși  pentru a face parte ca membri în comisia de licitație, 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 astfel: 

- Mureș Mihai – 16 voturi ”pentru”; 

- Manea Iosif – 16 voturi ”pentru”; 

- Adam Ionel Daniel -  16 voturi ”pentru”;  

- Mager Claudia - 16 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă”.” 

Un consilier local nu a votat.    

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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. 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 în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

     Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu  14 voturi "pentru”, 1 consilier local nu votează ținând cont de 

prevederile art. 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare (Hărăguș Ioan) și 2 consilieri locali  neconectați ( Vasile Poenaru 

și Iosif Manea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2020 privind aprobarea 

concesionării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 46,00 mp., situat în 

municipiul Brad, strada Șoimilor, proprietate publică a municipiului Brad, cu număr 

cadastral 67534, în vederea amenajării unei terase. 

 

 Punctul nr. 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - 

Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „DEMOLARE IMOBIL 

FOSTA ȘCOALĂ GENERALĂ NR. 2”  - inițiat de Primarul Municipiului 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, în vederea realizării unor lucrări de 

desființare a  ansamblului de clădiri cu destinație de școală generală, de pe strada Horea, nr. 

10 din municipiul Brad s-a comandat realizarea unei expertize tehnice. 



 Prin expertiza tehnică  nr. 900/2018, întocmită de expert tehnic Popa Ioan s-a propus 

demolarea acestui imobil existând riscul de prăbușire iminentă. 

 Ansamblul de clădiri este format din: 

 clădire școală     Sc = 851,00 mp.; 

 clădire casă  poartă Sc = 15,68 mp.; 

 clădire grup sanitar Sc = 12,65 mp.; 

 clădire magazie    Sc = 12,07 mp. 

 Corpul de clădire cu destinația de școală generală și anexele acesteia cu regim de 

înălțime parter și parțial parter cu subsol, are ca elemente constructive caracteristice după 

cum urmează:  

 Fundație continuă realizată din zidărie de piatră cu mortar de ciment, nu are centură 

de rigidizare la nivelul superior al fundației; 

 Pereți portanți din zidărie de cărămidă plină; 

 Planșeele sunt alcătuite din grinzi din lemn ecarisat și podină dublă de scânduri 

rezemate pe pereți portanți; 

 Planșeul peste subsol este alcătuit din bolți și arce de cărămidă ceramică plină. 

 Pardoselile sunt realizate din parchet, mozaic și dușumele, finisajele interioare și 

exterioare constau din tencuieli, iar tâmplăria este realizată din lemn. 

 Pe durata existenței clădirilor au existat 7 seisme majore :  în anul 1901, anul 1908, 

anul 1940, anul 1977, anul 1986, anul 1990 și respectiv în anul 2004, seisme care au produs 

degradări construcțiilor.  De asemenea acestea sunt afectate de igrasie , efecte ale 

fenomenului de îngheț - dezgheț, degradarea mortarului. 

 Precizează  că, învelitoarea și șarpanta sunt degradate în proporție de 80%, 

instalațiile, finisajele și tâmplăria sunt degradate în cea mai mare parte. 

 Prin demolarea acestui obiectiv se are în vedere îmbunătățirea aspectului urban pe 

strada Horea, fluidizarea traficului auto în zonă prin realizarea unei parcări  pe 

amplasamentul imobilului fostei școli generale, în imediata apropiere a Grădiniței cu 

Program Prelungit „Floare de Colț” Brad.  

  Valoarea totală a investiției este de 384.715,69 lei cu TVA inclus, respectiv 323.290,5  

lei fără TVA, din care C+M 200.237,49 lei  cu TVA inclus, respectiv 168.266,8  lei fără 

TVA. 

 Suma se va cuprinde în Lista Sinteză a Cheltuielilor de Investiții pe anul 2020 la 

Capitolul 65 – Învățământ. 

 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.                         

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează în primul rând că nu știe dacă banii care 

se vor aloca vor fi de la capitolul învățământ, dar rămâne în studiu acest aspect. Precizează 

că există Certificat de urbanism eliberat de Primăria Municipiului Brad, în lipsa căruia nu s-

ar fi  putut realiza documentația tehnică pentru autorizația de desființare. Mai mult, 



menționează că există și Avizul favorabil nr. 14/16.04.2020 din partea Ministerului Culturii 

pentru demolarea fostei Școli generale nr. 2. 

 

Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că într-adevăr și dumnealui crede că 

această clădire nu mai poate fi reabilitată, dar, apreciază, că suma prevăzută este destul de 

mare. Menționează că a studiat și dumnealui dosarul și evaluarea  este realizată de către 

experți, are avizele  necesare  după normele actuale și, din păcate, nu ne putem  opune  noi 

specialiștilor, singurul lucru pe care-l putem aduce ca și contraargument este că suma 

stabilită este prea mare.  

Solicită ca la sfârșitul operațiunii de demolare și degajare a locului, conform 

proiectului de demolare, să se calculeze cât a costat în realitate demolarea acestui imobil 

precum și recuperările (banii obținuți din materiale) exprimându-și convingerea că vor fi 

judicios recuperate. Solicită, de asemenea, ca la sfârșitul acestei operațiuni  să se publice 

cheltuielile reale făcute cu demolarea și nu cele estimate să se poată face diferența. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că nimeni nu are interesul ca acea  

operațiune de demolare să coste mult, dar gradul de pericol la care suntem expuși datorită 

acelei clădiri ne obligă să procedăm la demolarea ei. Mai subliniază faptul că suma necesară 

pentru demolare, în acest moment nu a fost prinsă în bugetul local. Precizează că ne aflăm 

într-o primă etapă a Studiului de Fezabilitate privind construirea unor parcări. Prezintă , în 

continuare o planșă în care se poate vedea un amplasament de aproximativ 3.000 mp., cca 

80 de locuri de parcare. Apreciază că este o suprafață destul de generoasă și în continuare se 

va gândi dacă nu ar fi bine să dea și o altă utilitate  acestui spațiu.  

Domnul consilier local, Dorin Sorin David,  precizează că s-a deplasat astăzi la acel 

imobil, ba chiar de mai multe ori, și, într-adevăr, a constatat că arată jalnic și poate pune în 

pericol cetățenii care trec pe acolo și copiii care s-ar putea juca acolo. Menționează că a 

constatat niște lucruri care-i dau de gândit puțin și întreabă de ce nu a fost prezentat 

proiectul și comisiei de urbanism sau nu are Certificat de urbanism? 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că are certificat de urbanism, altfel nu i 

se putea elibera Autorizația de demolare. 

Domnul consilier local, Dorin Sorin David,  menționează că  suma e foarte  mare, că 

domnul Primar a propus ca demolarea să se facă în regie proprie…nu a înțeles ce înseamnă  

taxele prevăzute la capitolul V.. alte cheltuieli….comision…taxe…care este de 169.238 lei 

și întreabă despre ce-i vorba în capitolul acela. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că este convins că li s-a prezentat clar acel 

lucru dar, îl mai prezintă dumnealui odată. Menționează că,  potrivit legii, molozul trebuie 

depus la deponeul de la Bârcea și conform proiectului sunt aproximativ 1143,5 to., prețul 

este de 148 lei/to., deci  o taxă de depunere moloz, ori înmulțind cantitatea cu lei /to rezultă  

fără transport aproape 200 mii lei.  Menționează că nimeni nu are nici un interes ca această 

demolare să coste mult. Subliniază faptul că dumnealui este adeptul construirii și salvării 

clădirilor dar, din păcate, această clădire nu mai poate fi salvată fiind o clădire foarte veche, 

de peste 100 de ani, nu avea rețea de apă și toate celelalte utilități, a fost afectată de seisme 

și inundațiile care s-au produs de-a lungul timpului și trebuie să fie demolată iar recuperarea 

tuturor materialelor se va face controlat. Reamintește poziția consilierilor locali la ședințele 

de consiliu anterioare și anume aceea de a proceda la demolarea cât mai urgentă a acelei 



clădiră pentru a face în locul ei o parcare sau un obiectiv edilitar, precizând că dumnealui  

nu a făcut altceva decât să ducă la îndeplinire cele solicitate de Consiliul local. 

În continuare, precizează că urmează a identifica suma de bani necesară demolării, 

sumă de bani care în acest moment nu este cuprinsă în buget, subliniind că demolarea se va 

face în regie proprie cu angajații Primăriei de la administrarea domeniului public și privat și 

cu beneficiarii de venit minim garantat. Se va demola pas cu pas , cărămidă cu cărămidă tot 

ce a mai rămas din acea ruină, iar cantitatea de moloz rezultată suntem obligați s-o ducem în 

baza unui contract la deponeul de la Bârcea. 

Domnul consilier local, Dorin Sorin David,  precizează că cetățenii sunt foarte 

revoltați în ceea ce privește suma propusă și pe bună dreptate până la urmă. Nu contestă 

faptul că avea dreptate, consilierul local, Ionel Daniel Adam, când, într-una din ședințele de 

consiliu anterioare, solicita demolarea școlii, dar susține în continuare că suma propusă este 

exorbitantă. Menționează că dumnealui nu este de acord cu această sumă și propune 

acordarea sumei de 200 mii lei pentru demolare. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că în acest moment nu este alocat nici 

un leu pentru demolare și-i solicită consilierului David să nu mai vorbească la fel cum se 

vorbește și de „Zilele Bradului” acțiune căreia, la fel, în acest moment  nu-i este alocată nici 

o sumă de bani ca acestui proiect. Menționează că acesta este un document care prevede un 

deviz estimativ. Solicită să nu mai facă retorică simplă pe subiectele pe care nu le cunoaște, 

să nu se mai joace cu oamenii care au rațiune. Precizează că în acest moment este o 

documentație care trebuie aprobată iar domnul consilier local Dorin Sorin David, dacă vrea 

să o conteste, să o conteste, dar cu argumente tehnice și economice. 

Domnul consilier local, Dorin Sorin David, îi solicită domnului Primar să fie eficient 

în ceea ce face și întreabă când vor fi alocați banii pentru demolare. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că la momentul când se va propune  

alocarea unei  sume vor fi întrebați și consilierii locali. 

Domnul consilier local, Mihai Mureș, întreabă ce nu s-a înțeles, doar s-a explicat clar 

că demolarea se va realiza în regie proprie și se vor cheltui bani doar cu închirierea  câtorva 

utilaje. 

Doamna consilier local, Alexandra Chiș, menționează că această clădire trebuie 

demolată deoarece este un adevărat pericol pentru oameni, exprimându-și convingerea că 

domnul Primar, împreună cu întreaga echipă, va reuși să facă această lucrare cu cheltuieli 

minime. 

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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 președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu  16 voturi "pentru” și 1 abținere (Dorin Sorin David) se adoptă 



Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2020 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - 

Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „DEMOLARE IMOBIL 

FOSTA ȘCOALĂ GENERALĂ NR. 2”. 

 

 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului General actualizat 

după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții 

„ADAPTAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC, 

PENTRU CENTRALA TERMICĂ CU FUNCȚIONARE PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL 

BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”ETAPA II: TRONSON ÎNTRE PUNCTELE DE 

RACORD LA REȚEAUA EXISTENTĂ C-F1” - inițiat de Primarul Municipiului 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 Devizul General este parte componentă 

a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție prin care 

se stabilește valoarea totală estimativă exprimată în lei a cheltuielilor necesare realizării 

obiectivului de investiții. 

 Actualizarea devizului se face după finalizarea procedurilor de achiziție publică, 

rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, valoare care se aprobă prin 

hotărâre de consiliu. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad s-a aprobat Documentaţia 

Tehnico – Economică  pentru obiectivul de investiții  „ADAPTAREA SI OPTIMIZAREA 

RETELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC, PENTRU CENTRALA TERMICA CU 

FUNCTIONARE PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” 

ETAPA II: TRONSON INTRE PUNCTELE DE RACORD LA  REȚEAUA EXISTENTĂ 

C-F, precum și  Devizul General, în valoare de 1.722.350 lei cu TVA inclus,  din care C + M 

=  1.524.250 lei cu TVA. 

 Astfel, după finalizarea procedurilor de achiziție publică a obiectivului de investiții 

mai sus amintit, valoarea totală a devizului actualizat este de  1.666.355 lei cu TVA inclus, 

respectiv 1.402.510 lei fără TVA, din care C+M 1.498.899 lei  cu TVA inclus, respectiv 

1.259.579 lei fără TVA.  

 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.                         

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Primar,  Florin Cazacu menționează că s-a semnat Ordinul  privind alocarea 

unei sume  prin  Programul Termoficare pentru Punctul Termic nr. 4. 

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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 președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu  17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

74/2020 privind aprobarea  Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de 

achiziție publică pentru obiectivul de investiții „ADAPTAREA ȘI OPTIMIZAREA 

REȚELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC, PENTRU CENTRALA TERMICĂ CU 

FUNCȚIONARE PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” 

ETAPA II: TRONSON ÎNTRE PUNCTELE DE RACORD LA REȚEAUA EXISTENTĂ 

C-F1”. 

 

 Punctul nr. 5.  Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 100  din 

Blocul 105 G, situat în  municipiul  Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul 

Hunedoara  - inițiat de Primarul Municipiului 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 locuința nr. 100 din Blocul 105 G, 

situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara  a fost deținută 

cu chirie de către  doamna Stănilă Sorina - Teodora  în baza Contractului de închiriere nr. 

5572/17.05.2005. 

 Urmare procesului verbal de predare - primire nr. 25266/29.04.2020 locuința a 

devenit liberă și poate fi supusă repartizării. 

 Nu există datorii la plata chiriei și a utilităților. 

 Menționează că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o 

suprafață totală de 11,00 mp. 

 Întrucât în evidențele Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri depuse la 

Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea Comisiei 

sociale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad  să facă propuneri în acest sens. 

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

repartizarea locuinţei nr.100 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian 

Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara 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, 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.                         

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Doamna preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș, dă cuvântul doamnei  consilier local, 

Miheț Ancuța Florentina, președintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement pentru a prezenta cele 4 dosare ale 

persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a 

îndreptat atenţia. 

  Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, menţionează că în cadrul Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au 

fost analizate 4 dosare şi anume: Berindei Dorin Gheorghe, Rus Alexandru Florin, Rostaș 

Dorin Sorin și Faur Liliana. 

 Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali 

necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 139  alin. 

6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, menţionează că la analizarea 

dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, 

vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement își exprimă opțiunea ca locuința nr. 100 

să-i fie repartizată doamnei Faur Liliana și propune ca pe buletinele de vot să fie trecute 4 

persoane, iar consilierii locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre ele. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș,  anunţă că buletinele de vot vor fi 

transmise fiecărui consilier local pe e-mail  pentru ca fiecare să-și exprime votul secret. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar General, Carmen – 

Irina Bora, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș, a prezentat procesul verbal întocmit 

cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,  locuința nr. 100 din 

imobilul ,,Bloc 105 G” situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul 

Hunedoara va fi repartizată  doamnei Faur Liliana care a 15  voturi „pentru”, 1 vot 

”împotrivă”, 1 consilier local nu a votat”.                                                                                                                                                

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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. 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 în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 



     Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, 1 consilier local neconectat (Poenaru Vasile) se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 75/2020 privind repartizarea locuinţei nr. 100  din 

Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul 

Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 20/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul 

Municipal Brad, cu modificările ulterioare - inițiat de Primarul Municipiului 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, prin adresa nr. 3231/27.05.2020,  

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 27.386/27.05.2020, 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 (59.238 lei); 

•  situațiile privind numărul de persoane care beneficiază de stimulent de risc conform 

prevederilor legale în vigoare; 

•  angajamentele propuse a se realiza datorita situației speciale; 

•  adresa Primăriei Municipiului Brad nr 27268/26.05.2020 prin care se dă acordul 

modificării listei de investiții cu încadrare în sumele alocate anterior; 

  În baza celor de mai sus atat veniturile cat și cheltuielile Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad se stabilesc la valoarea de 33.803,54 mii lei. 

  Astfel, veniturile se majorează cu suma de  +193,73  mii lei: 

• la codul 37.10.01 „Donații si sponsorizări” + 1,23 mii lei; 

• la codul 42.10.82 „Sume primite de instituțiile publice si activitățile finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii pentru stimulentul de risc” + 10,00 mii lei; 

• la codul  42.10.82 „Subvenţii din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale 

de sănătate pentru stimulentul de risc” + 182,50 mii lei, 

  În cadrul  cheltuielilor, acestea se majorează cu suma de +193,73 mii lei la: 

➢ SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – CHELTUIELI CURENTE astfel: 

• Titlului I „Cheltuieli de personal”, articol/aliniat 10.01.29„Stimulentul de risc” 

+192,50 mii lei. 

• Titlului II „Bunuri şi servicii”, articol/aliniat 20.04.04 „Dezinfectanți” +1,23 mii lei. 

   La SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – Titlul XII - Cheltuieli de capital, 

art./alin.71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport”, în baza adresei nr. 

27268/26.05.2020, transmisă de Primăria Municipiului Brad, se modifică pozițiile din anexa 

„Lista poziției alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de cheltuieli” fără a se 

modifica suma aprobată anterior, astfel: 

-  Se introduc dotările independente ce vor fi achiziționate numai cu finanțare din bugetul 

local:   

▪ Pat ATI cu 4 motoare (2.1.25.2) - bucăți 3 = + 66,27 mii lei; 



▪ Laringoscop - bucată 1 =  +11,00 mii lei; 

-  Se exclude poziția care nu a primit cofinanțare de la Ministerul Sănătății: Aparat de 

radiologie grafie direct digital (2.1.25.3.) =  - 45,00 mii lei 

-  În urma revizuirii necesarului și evaluării ofertelor, se transferă suma de -32,27 mii lei de 

pe pozițiile: 

Aparat ventilație =-20,75 mii lei, Videolaringoscop = - 0,52 mii lei și Injectomat = -11,00 

mii lei. 

 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.                         

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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. 

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

modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor 

locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

     Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu  17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

76/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2020 privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii pentru  Spitalul Municipal Brad, cu modificările 

ulterioare. 

 

 Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind 

acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă - inițiat 

de Primarul Municipiului 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 potrivit. art. 17 din Legea nr. 35/2020 

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, 

Consiliile locale au obligația de a elabora și aproba metodologia privind acordarea unui 

ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. 

În acest sens Serviciul de asistență socială trebuie să stabilească măsuri individuale în 

vederea acordării ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă pe 

baza metodologiei. 

Prezenta Metodologie stabilește în acord cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind 

acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și în funcție 

de specificul local, modalitatea de acordare a ajutorului financiar pentru plata bonelor 

familiilor cu domiciliul pe raza municipiului Brad. 



Poate beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel 

cum este prevăzut de Legea nr. 35/2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita 

fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie, persoana care are în întreținere 

copii de vârstă preșcolară, ale cărei venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie 

și care se află în una dintre următoarele situații: 

 a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic; 

 b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea 

acestuia; 

 c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada 

absenței părinților, conform prevederilor art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform  art. 4 al aceluiași act normativ, ajutorul financiar se acordă pentru fiecare 

copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de 

familie, după cum urmează: 

 a) până la 2.100 lei - 710 lei; 

 b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei; 

 c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei; 

 d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei. 

Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere și documente doveditoare care atestă 

îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Dreptul la ajutor financiar se va aproba prin 

dispoziția primarului, după verificarea de către Serviciul de Asistență Socială a îndeplinirii 

condițiilor de acordare. 

Ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda în limita fondurilor bugetare 

anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul local, conform art. 16 din Legea nr. 

35/2020. 

 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.                         

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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. 

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. 

     Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu  15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali neconectați (Vasile Poenaru 



și Iosif Manea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2020 privind  aprobarea  

Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor 

oferite de bonă. 

 

 Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre  privind  analiza stadiului de  înscriere a  datelor 

în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2020 şi a stabilirii măsurilor pentru 

eficientizarea acestei activităţi - inițiat de Primarul Municipiului 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 în conformitate cu prevederile art. 6 din 

Ordinul comun  nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/202/2020 pentru aprobarea Normelor 

tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, trimestrial, în şedinţa 

consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi. 

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul 

agricol în scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a 

terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la 

dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei 

publice locale ale municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol. 

Potrivit art. 6 din actul normativ menționat primarii municipiilor, iau măsuri pentru 

întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, în 

conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, pentru asigurarea împotriva degradării, 

distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru, cu 

respectarea prevederilor legale. 

Registrul agricol pe suport hârtie, are caracterul unui document oficial care constituie 

o sursă importantă de informaţii, este numerotat, parafat şi sigilat, filele necesitând a fi 

cusute pentru evitarea desprinderii acestora, ca urmare a utilizării îndelungate a registrului 

agricol, precum şi înregistrat în registrul de intrare - ieşire de la nivelul autorităţii executive 

a administraţiei publice locale respective. Informaţiile conţinute în baza de date a registrului 

agricol gestionat în format electronic sunt informaţii oficiale şi sunt supuse reglementărilor 

legale privind securitatea, integritatea şi funcţionalitatea sistemelor informatice. 

Documentele eliberate pe suport hârtie în baza informaţiilor existente în baza de date 

electronică privind registrul agricol se supun aceloraşi prevederi legale ca în cazul în care 

registrul agricol este gestionat numai pe suport hârtie. 

Registrul agricol gestionat în format electronic conform formularelor registrului 

agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului se ţine în baza unui program informatic 

contractat de fiecare unitate administrativ-teritorială, cu respectarea prevederilor legale 

privind achiziţiile publice. 

Astfel,  Municipiul  Brad deține un număr de 40 de volume, din care: 

 TIP I – 34 volume în care sunt înregistrate 2907 de gospodării ale persoanelor fizice 

cu domiciliul în Municipiul Brad; 

TIP II – 4 volume în care sunt înregistrate 400 de gospodării ale persoanelor fizice cu 

domiciliul în alte localități; 



TIP III – 1 volum în care sunt înregistrate 54 de poziții aparținând persoanelor 

juridice cu domiciliul fiscal în Municipiul Brad; 

TIP IV – 1 volum în care sunt înregistrate 10 poziții  aparținând persoanelor juridice 

cu domiciliul fiscal în alte localități. 

Până în prezent stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol atât pe suport de 

hârtie cât și pe suport electronic este în procent de 40%, cuprinzând membrii gospodăriei, 

clădirile de locuit, anexe gospodărești, mijloace de transport cu tracțiune animală și 

mecanică, mașinile agricole, efectivele de animale existente la începutul anului precum și 

evoluția acestora, modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate și numărul pomilor 

fructiferi.  

În prezent,  se află în curs de actualizare datele din registrul agricol electronic. 

 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.                         

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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. 

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. 

     Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu  15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali neconectați (Vasile Poenaru 

și Iosif Manea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 78/2020 privind  analiza 

stadiului de  înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2020 şi a 

stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 

 

 Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat 

după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții 

„MODERNIZARE STRADA PRUNULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA” - inițiat de Primarul Municipiului 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 Devizul General este parte componentă 

a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție prin care 

se stabilește valoarea totală estimativă exprimată în lei a cheltuielilor necesare realizării 

obiectivului de investiții. 

 Conform art. 10 alin. 4 lit. c din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente 



obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general întocmit 

la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și 

respectiv la faza de documentației  de avizare a lucrărilor de intervenție în cazul intervenției 

la construcția existentă, se actualizează prin grija beneficiarului după finalizarea 

procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții, 

valoare care se aprobă prin hotărâre de consiliu. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019 s-a aprobat Documentația de avizare 

pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I.  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE 

STRADA  PRUNULUI,  MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” - proiect nr. 

1168/2019, elaborat de S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. Deva, precum și Devizul  General 

în valoare de  670.838,21 lei cu TVA, respectiv 565.185,98 lei fără TVA, din care C+M 

555.806,59 lei cu TVA, respectiv 467.064,36 lei fără TVA. 

 După finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții 

„MODERNIZARE STRADA PRUNULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA”, valoarea Devizului General este de 608.058,16 lei cu TVA, respectiv 

512.212,06 lei fără TVA, din care C+M 495.899,25 lei cu TVA, respectiv 416.722,06 lei 

fără TVA. 

 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 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.                         

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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 președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu  15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali neconectați (Vasile Poenaru 

și Iosif Manea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2020 privind aprobarea 

Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică pentru 

obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA PRUNULUI, MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 

 Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat 

după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții  



„REPARATII CLADIRE SI AMENAJARE INCINTA LA PUNCTUL DE INFORMARE 

TURISTICA SI SERVICII PUBLICE, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA” - inițiat de Primarul Municipiului 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 Devizul General este parte componentă 

a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție prin care 

se stabilește valoarea totală estimativă exprimată în lei a cheltuielilor necesare realizării 

obiectivului de investiții. 

 Conform art. 10 alin. 4 lit. c din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general întocmit 

la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și 

respectiv la faza de documentației  de avizare a lucrărilor de intervenție în cazul intervenției 

la construcția existentă, se actualizează prin grija beneficiarului după finalizarea 

procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții, 

valoare care se aprobă prin hotărâre de consiliu. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2020 s-a  aprobat documentația de avizare 

pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I.  pentru obiectivul de investiții „REPARAȚII 

CLĂDIRE ȘI AMENAJARE INCINTĂ LA PUNCTUL DE INFORMARE TURISTICĂ ȘI 

SERVICII PUBLICE, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA ” - proiect nr. 

92/2020, elaborat de S.C. TOTAL IDEA CONCEPT S.R.L. Deva, precum și Devizul  

General în valoare de  487.244,45 lei cu TVA, respectiv 412.972,61 lei fără TVA, din care 

C+M 400.813,52 lei cu TVA, respectiv 336.818,08 lei fără TVA. 

 După finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții 

„REPARATII CLADIRE SI AMENAJARE INCINTA LA PUNCTUL DE 

INFORMARE TURISTICA SI SERVICII PUBLICE,MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEȚUL HUNEDOARA”, valoarea Devizului General este  de  524.404,05 lei cu TVA, 

respectiv 444.773,77 lei fără TVA, din care C+M 397.110,13 lei cu TVA, respectiv 

333.705,99 lei fără TVA. 

 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.                         

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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 președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu  15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali neconectați (Vasile Poenaru 

și Iosif Manea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2020 privind aprobarea 

Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  

pentru obiectivul de investiții  „REPARATII CLADIRE SI AMENAJARE INCINTA 

LA PUNCTUL DE INFORMARE TURISTICA SI SERVICII 

PUBLICE,MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 

 

 Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat 

după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții  

„AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE ACCES PE STRADA LICEULUI LA 

BLOCURILE  19-25,  MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA” - inițiat de 

Primarul Municipiului 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 Devizul General este parte componentă 

a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție prin care 

se stabilește valoarea totală estimativă exprimată în lei a cheltuielilor necesare realizării 

obiectivului de investiții. 

 Conform art. 10 alin. 4 lit. c din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general întocmit 

la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și 

respectiv la faza de documentației  de avizare a lucrărilor de intervenție în cazul intervenției 

la construcția existentă, se actualizează prin grija beneficiarului după finalizarea 

procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții, 

valoare care se aprobă prin hotărâre de consiliu. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 157/2020 s-a aprobat Studiul de 

Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE 

ACCES PE STRADA LICEULUI  LA BLOCURILE 19-25, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA”, precum și Devizul  General în valoare de  587.089,37 lei cu TVA, 

respectiv 494.681,39 lei fără TVA, din care C+M 471.665,87 lei cu TVA, respectiv 

396.357,87 lei fără TVA. 

 După finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții  

„AMENAJARE  PARCARE  ȘI TROTUARE DE ACCES PE STRADA LICEULUI LA 

BLOCURILE 19-25, MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA”, valoarea 

Devizului General este  de  572.074,27 lei cu TVA, respectiv 481.460,10 lei fără TVA, din 

care C+M 468.470,81 lei cu TVA, respectiv 393.672,95 lei fără TVA. 



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

aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  

pentru obiectivul de investiții  și-l supune spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului 

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  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.                         

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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 președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu  15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali neconectați (Vasile Poenaru 

și Iosif Manea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 81/2020 privind aprobarea 

Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  

pentru obiectivul de investiții  „AMENAJARE PARCARE ȘI TROTUARE DE 

ACCES PE STRADA LICEULUI LA BLOCURILE  19-25,  MUNICIPIUL BRAD, 

JUDETUL HUNEDOARA”. 

 

 Suplimentar 4. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special 

reprezentantului Municipiului Brad în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” în vederea aprobării 

modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului  de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad  nr. 394/25.04.2018,  potrivit 

reglementărilor O.U.G. nr. 74/2018 - inițiat de Primarul Municipiului 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 serviciul public de salubrizare al 

localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice care  se desfășoară 

sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și se 

organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităților locale ale unităților administrativ - 

teritoriale. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 conține prevederi referitoare la 

implementarea  instrumentelor economice în gestionarea deșeurilor, inclusiv prevederi 



referitoare la răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje, în conformitate cu 

prevederile noii directive din Pachetul Economiei Circulare, respectiv Directiva2018/851 de 

modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile. Astfel, se așteaptă ca punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 să contribuie la 

creșterea grupului de reciclare a deșeurilor municipale, precum și la o mai bună operare a 

proiectelor realizate prin POS Mediu 2007 – 2013, dar și a celor cuprinse în POIM 2014 – 

2020. 

Conform  prevederilor Anexei 5 (Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005) din O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

211/2011  privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015  privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005  privind Fondul pentru mediu, contribuția pentru economia 

circulară se plătește pentru deșeurile municipale și pentru deșeurile rezultate din tratarea 

deșeurilor municipale destinate a fi eliminate prin depozitare. 

Valoarea acesteia este de 80 lei/tonă pentru deșeurile preconizate a fi eliminate prin 

depozitare, respectiv de: 0,73 lei/persoană/lună în mediul urban; 0,30 lei/persoană /lună în 

mediul rural și 21,42 lei/tonă/agenți economici  în tariful actual aprobat și încasat de către 

operatorul de salubrizare S.C. BRAI CATA S.R.L. 

 Conform prevederilor art. 17  alin. 3 pct. 19 din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”, printre 

atribuțiile Adunării generale a Asociației se regăsește și aceea de ”aprobarea stabilirii, 

ajustării sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice”.  

 Conform prevederilor art. 22 alin. 1 din același Statut ”Hotărârile Adunării Generale 

luate în exercitarea atribuțiilor […] nu pot fi votate de reprezentanții Autorităților Locale 

membre în Adunarea Generală decât în baza unui mandat special, acordat expres, în 

prealabil, prin hotărâre a Autorității Locale ai căror reprezentanți sunt.” 

 În contextul celor de mai sus, ținând cont de prevederile legale în vigoare, precum și 

de  adresa nr. 1255/18.05.2020 a A.D.I. ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

Județul Hunedoara”, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus acordarea 

unui mandat doamnei  Simulesc Mioara - Alina,  inspector de specialitate din cadrul 

Compartimentului  Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități 

Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, în calitate de 

reprezentant al Municipiului Brad, membru A.G.A. la A.D.I. ”Sistemul Integrat de 

Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”,  să voteze în cadrul Adunării Generale 

PENTRU / ÎMPOTRIVĂ  modificarea structurii tarifelor aplicate în cadrul Contractului  de 

delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad nr. 

394/25.04.2018, prin includerea contribuției pentru economia circulară de 80 lei/tonă, 

conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 și-l supune spre dezbatere Consiliului Local al 

Municipiului Brad în forma prezentată. 

  Precizează că hotărârea va produce efecte, conform legilor civile, de la data intrării 

în vigoare a acesteia. 

 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.                         

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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. 

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. 

     Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu  15 voturi "pentru” a se vota ”PENTRU”, 2 consilieri locali 

neconectați (Vasile Poenaru și Iosif Manea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

82/2020 pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Brad  în 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

Județul Hunedoara” în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în 

cadrul Contractului  de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de 

colectare 1 Brad  nr. 394/25.04.2018,  potrivit reglementărilor O.U.G. nr. 74/2018. 

 

 Suplimentar 5. 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 - inițiat de Primarul Municipiului 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, potrivit  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 mai 2020 a fost depusă și înregistrată la Primăria Municipiului Brad,  

cererea nr.  27.099/25.05.2020 prin care s-a solicitat ștergerea din evidența fiscală  a 

amenzilor defunctului Botar David   în sumă de 3.135 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…” am inițiat prezentul proiect de hotărâre. 

 Prin proiectul de hotărâre inițiat, a propus scoaterea din evidența fiscală a defunctului 

Botar David, debitor la bugetul local al Municipiului Brad cu sume provenite din amenzi și 

anularea debitelor restante aferente acestuia.  

  Precizează 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.  

 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.                         

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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 prezenți,  respectiv  9 consilieri locali. 

     Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu  15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali neconectați (Vasile Poenaru 

și Iosif Manea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2020 privind scoaterea din 

evidența fiscală a unei  persoane fizice aflată în stare de insolvabilitate din municipiul 

Brad și anularea debitelor restante aferente acesteia. 

 

 Suplimentar 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice 

pentru anul 2019 în serviciul public de alimentare cu energie termică furnizată de către  

S.C. Termica  Brad S.A.  - inițiat de Primarul Municipiului 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 potrivit prevederilor  art. 40 alin. 3 din 

Legea nr. 325/2006 privind  serviciul public de termoficare „Pierderile tehnologice se 

aprobă de autoritatea administrației publice locale, având în vedere o documentație, 

elaborată pe baza bilanțului energetic, întocmită de operatorul care are și calitatea de 

furnizor și avizată de autoritatea competentă”. 

 În vederea aprobării pierderilor tehnologice pentru anul 2019 în serviciul public de 

alimentare cu energie termică furnizată de către S.C. Termica Brad S.A, această societate, 

prin adresa nr. 847/25.05.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

27.112/25.05.2020 a transmis „Raportul sintetic referitor la performanțele  termoenergetice 

ale sistemului de transport și distribuție al agentului termic din cadrul SACET BRAD, 

pentru cele două sezoane de încălzire aferente anului 2019”, elaborat de către S.C. 

ERGONEXERGO S.R.L. Petroșani –  auditor termoenergetic avizat  de către A.N.R.E. . 

 Menționează că această documentație face parte din „Bilanțul termoenergetic pentru 

anii 2019-2020”, lucrare care se va finaliza după data de 31.12.2020, după ce auditorul 

termoenergetic va înregistra toate datele necesare întocmirii acestuia. 

 Solicitarea  S.C. Termica Brad S.A. este însoțită de adresa nr. 41.276/22.05.2020 a 

A.N.R.E.. 

 Prin această adresă se arată că, în urma analizării documentației Audit energetic, 

elaborarea și analiza bilanțurilor termoenergetice pentru utilizatorii aferenți conturului din 

cadrul S.C. Termica Brad S.A. și a documentului Clarificări, trimise în completare de către 

S.C. ENERGONEXERGO S.R.L., A.N.R.E., a făcut unele recomandări și  a apreciat că au 

fost clarificate aspectele privind determinarea pierderilor tehnologice de energie termică, în 

conformitate cu valorile/condițiile limită prevăzute de Regulamentul – cadru al serviciului 

public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C nr. 

91/2007. Drept urmare A.N.R.E. a apreciat că valorile pierderilor tehnologice de energie 

termică rezultate pot fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Brad, pentru a fi luate în 

considerare în structura tarifelor de transport și distribuție energie termică. 

      Menționează că pierderile tehnologice rezultate în urma Auditului termoenergetic 

aprobate prin hotărâre de consiliu vor putea fi utilizate pentru determinarea prețului de 

producere și a tarifelor de transport și distribuție a energiei termice în municipiul  Brad. 

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

aprobarea pierderilor tehnologice  pentru anul 2019 în serviciul public de alimentare cu 

energie termică furnizată de către S.C. Termica Brad S.A. 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.                         

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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. 

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. 

     Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu  16 voturi "pentru”,  1 consilier  local neconectat (Iosif Manea) se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2020 privind aprobarea pierderilor 

tehnologice pentru anul 2019 în serviciul public de alimentare cu energie termică 

furnizată de către  

S.C. Termica  Brad S.A.. 

 

 Suplimentar 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli a  Spitalului Municipal Brad pe anul 2020  - inițiat de Primarul Municipiului 

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 prin adresa  nr. 3231/27.05.2020,  

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 27.386/27.05.2020, 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 (59.238 lei); 

•  situațiile privind numărul de persoane care beneficiază de stimulent de risc conform 

prevederilor legale în vigoare; 

•  angajamentele propuse a se realiza datorita situației speciale; 

•  adresa Primăriei Municipiului Brad nr 27268/26.05.2020 prin care se dă acordul 

modificării listei de investiții cu încadrare în sumele alocate anterior; 

  În baza celor de mai sus atât veniturile cat și cheltuielile Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad se stabilesc la valoarea de 33.803,54 mii lei. 



  Astfel, veniturile se majorează cu suma de  +193,73  mii lei: 

• la codul 37.10.01 „Donații si sponsorizări” + 1,23 mii lei; 

• la codul 42.10.82 „Sume primite de instituțiile publice si activitățile finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii pentru stimulentul de risc” + 10,00 mii lei; 

• la codul  42.10.82 „Subvenţii din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale 

de sănătate pentru stimulentul de risc” + 182,50 mii lei, 

  În cadrul  cheltuielilor, acestea se majorează cu suma de +193,73 mii lei la: 

➢ SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – CHELTUIELI CURENTE astfel: 

• Titlului I „Cheltuieli de personal”, articol/aliniat 10.01.29„Stimulentul de risc” 

+192,50 mii lei. 

• Titlului II „Bunuri şi servicii”, articol/aliniat 20.04.04 „Dezinfectanți” +1,23 mii lei. 

   La SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – Titlul XII - Cheltuieli de capital, 

art./alin.71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport”, în baza adresei nr. 

27268/26.05.2020, transmisă de Primăria Municipiului Brad, se modifică pozițiile din anexa 

„Lista poziției alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de cheltuieli” fără a se 

modifica suma aprobată anterior, astfel: 

-  Se introduc dotările independente ce vor fi achiziționate numai cu finanțare din bugetul 

local:   

▪ Pat ATI cu 4 motoare (2.1.25.2) - bucăți 3 = + 66,27 mii lei; 

▪ Laringoscop - bucată 1 =  +11,00 mii lei; 

-  Se exclude poziția care nu a primit cofinanțare de la Ministerul Sănătății: Aparat de 

radiologie grafie direct digital (2.1.25.3.) =  - 45,00 mii lei 

-  În urma revizuirii necesarului și evaluării ofertelor, se transferă suma de -32,27 mii lei de 

pe pozițiile: 

Aparat ventilație =-20,75 mii lei, Videolaringoscop = - 0,52 mii lei și Injectomat = -11,00 

mii lei. 

 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.                         

Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, doamna președinte de ședință, 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. 

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



modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor 

locali prezenți,  respectiv  9 consilieri locali. 

   Doamna președinte de ședință, Alexandra Chiș, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu  16 voturi "pentru”, 1 consilier  local neconectat (Iosif Manea) se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2020 privind rectificarea bugetului de venituri 

și cheltuieli a  Spitalului Municipal Brad pe anul 2020. 

 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, anunță că domnul dr. Miron Lucian a fost detașat pe o 

perioadă de 6 luni la Spitalul Județean Hunedoara pe funcția de director medical, urmând ca 

atribuțiile de director medical al Spitalului Municipal Brad să fie preluate de domnul dr. 

anestezist Munteanu Ionuț. Precizează că există o foarte bună colaborare între cei doi 

doctori. Menționează că este doar o situație tranzitorie însă este o onoare pentru noi să fie 

numit director medical la Spitalul Județean Hunedoara un doctor din orașul nostru. 

 

 Punctul nr. 10.   Adresa nr. 1999/13.05.2020 a Primăriei Comunei Crișcior prin care 

se aduce la cunoștință faptul că solicitarea de a se aloca o sumă de lei  Spitalului Municipal 

Brad a fost analizată în ședința consiliului local și din lipsa fondurilor din bugetul local, 

cererea nu a fost aprobată. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, amintește că municipiul Brad a fost singura unitate 

administrativ - teritorială din nordul județului Hunedoara care a susținut financiar Spitalul 

Municipal Brad în această grea perioadă prin alocarea sumei de 400 mii lei. Amintește că 

Spitalul Județean Hunedoara nu este susținut din bugetul local, din acest buget alocându-se 

doar 100 mii lei/lună.  Este susținut de Consiliul Județean Hunedoara și de Contractul cu 

Casa de Asigurări de Sănătate. Deci presiunea asupra bugetului local al Municipiului Brad 

este una enormă prin  susținerea financiară a Serviciul de evidență informatizată a 

persoanelor, a Spitalului Municipal Brad precum și a unităților de învățământ. 

 

 Punctul nr. 11.  Informarea nr. 26955/13.05.2020 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 8. Adresa nr. 1.201/22.05.2020 a Școlii Gimnaziale ”Mircea 

Sântimbreanu” Brad prin care se solicită alocarea sumei de 16.900 lei , sumă necesară 

pentru achitarea serviciilor de consultanță aferente accesării de fonduri nerambursabile prin 

Programul Operațional Capital Uman.. 

 Domnii consilieri locali au luat act despre aceasta solicitare și, cu unanimitate de 

voturi, au dat acord de principiu ca  în măsura în care se vor identifica resurse financiare să 

se facă o rectificare bugetară în scopul alocării sumei solicitate. 
 

        Punctul nr.  12.   Diverse.   
      

  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, amintește că, în prezent, se derulează prima etapă în 

construirea sălii de sport de la Școala „Mircea Sântimbreanu” Brad, investiție care se 

realizează prin fonduri de la C.N.I. 



  Mai precizează că în această săptămână s-a deplasat pe traseul conductei de gaz 

metan menționând că  mai este o singură proprietate pentru traversarea căreia proprietarul 

nu și-a dat acordul, undeva în zona Vețel –Mintia, dar reprezentanți ai societății se vor 

deplasa în teren pentru a găsi soluții. 

 Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă nu se poate face nimic cu 

canalizarea pe strada Horea, menționând că în această perioadă ploioasă casele locuitorilor 

din acea zonă au fost toate stropite. Întreabă dacă nu se poate desfunda acea canalizare. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că nu există probleme la canalizare pe 

strada Horea, problema fiind de fapt  la rețeaua de apă pluvială,  undeva pe partea stângă în 

zona căii ferate. Menționează că se cunoaște foarte bine situația cu rețeaua de apă pluvială 

pe acea stradă și se va rezolva în cel mai scurt timp.   

 Doamna consilier local, Chiș Alexandra, menționează că astăzi fiind o zi  de 

sărbătoare dorește să adreseze un omagiu eroilor neamului ”Glorie eternă eroilor noștri!”. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că astăzi este o zi de sărbătoare  și, fără 

să fie organizată o ceremonie,  a depus împreună cu domnul viceprimar și reprezentanți ai 

Poliției Locale, cu respectarea distanțării sociale, în memoria eroilor neamului, o coroană de 

flori la monumentul din satul Țărățel și una la Monumentul Eroilor din Brad. 

 În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că mai sunt încă 

aproximativ două săptămâni din starea de alertă și foarte mulți cetățeni adresează întrebări 

dacă este sau nu nevoie de declarație la o deplasare în afara localității, în conformitate cu 

hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Menționează că există multe 

bâlbâieli în zona legislativului, iar în ceea ce privește zona metropolitană, îndeamnă  

oamenii  să nu se deplaseze fără declarații în afara  localității. Precizează că zona 

metropolitană, conform definiției dată de  lege, este considerată doar zona de până la 30 km 

din jurul municipiului reședință de județ și nu ceea ce spune Raed Arafat. Recomandă să se 

facă declarații pentru cei care se deplasează în afara localității. 

 Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, precizează că din data de 01.06.2020 nu 

mai este nevoie de acea declarație. 

 Domnul consilier local, Bogdan Sorin Ștefea, menționează că tocmai s-a anunțat 

acest lucru. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că a fost foarte greu de gestionat această 

perioadă atât în starea de urgență, cât și în cea de alertă pentru că la ora 10.00 una spunea 

ministru, la ora 12.00 alta spune primul – ministru, seara președintele spunea cu totul și cu 

totul altceva, iar bisericile făceau altceva. Noi, ca și reprezentanți ai comunității, trebuia să 

găsim formula optimă, dar, din fericire am reușit. 

 Amintește că, în prezent, la Spitalul Municipal Brad nu mai există nici un internat cu 

suspiciune de COVID, că se amenajează în acest moment un spațiu în zona secției 

infecțioase pentru a prelua eventualele cazuri de COVID, dacă vor mai fi, se va reveni cu 

secția de chirurgie la izolatorul de COVID care a fost amenajat acolo. Menționează că bine 

organizați și cu efort financiar relativ redus s-a reușit depășirea acestei situații foarte grele  

pentru întreaga țară. 

 Domnul consilier local, Ioan Hărăguș, adresează felicitări. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, felicitările se cuvin întregii comunități; 

oamenii au fost foarte , foarte disciplinați, au acceptat măsurile restrictive și, din fericire, nu 



au fost foarte multe infectări în condițiile în care suntem foarte aproape de Deva, foarte 

aproape de Ciuruleasa și nici județul Arad nu stătea prea bine.. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, mulțumește încă odată pentru prezență, urând tuturor 

multă sănătate. 

 

 Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte de şedinţă, Alexandra Chiș, declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 28 

mai  2020.  

 

 

 

                                    

                            
                             
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   SECRETAR GENERAL  

                    Alexandra Chiș                                                        Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 


