
          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, 27  august 2020, cu ocazia şedinţei ordinare, 

 a Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data de 27 

august 2020 s-a făcut în data de 21 august 2020, urmare Dispoziţiei nr. 474/21.08.2020 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 23 iulie 2020 care a fost 

aprobat cu 17 voturi "pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, supune aprobării 

procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliul Local Brad din 21 august 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 domnului preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2016 

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Brad şi  Asociaţia 

non-profit „L&C Consulting”, modificată prin H.C.L. nr. 73/2017 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

  2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de 

intervenție - D.A.L.I. și a Devizului General pentru obiectivul de investiții 

„MODERNIZARE  STRADA GOȘA ȘI  DRUMURILE VICINALE 1 ȘI 2, SAT ȚĂRĂȚEL, 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”– inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

  3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de 

intervenție – D.A.L.I. și a Devizului General pentru obiectivul de investiții 

„MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ȘI STRĂZI ÎN SATUL ȚĂRĂȚEL, MUNICIPIUL 

BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”– inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

  4. Proiect de hotărâre privind însușirea tarifelor finale aplicate în sarcina 

utilizatorilor din zona de colectare 1 Brad pentru prestarea serviciului constând în: 

colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; 

operarea și administrarea Stației de transfer Brad; operarea și administrarea Stației de 

sortare Brad; transportul la distanță al deșeurilor și facilitățile de tratare/depozitare din 



cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Județul Hunedoara” – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 

privat al Municipiului Brad a unui tronson de conductă pentru transport agent termic din 

municipiul Brad în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Devizului 

General pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI 

DESTINATE ÎNCHIRIERII,P+3E+M, SISTEMATIZARE ȘI UTILITĂȚI” – inițiat de 

Primarul Municipiului Brad.  

  7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 5/2020 privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, 

destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 2020, stabilită de Comisia 

socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru 

tineri destinate închirierii”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr. 49/2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

           8. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 1 din  blocul ANL  2010, 

scara A, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

   9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 

Spitalul Municipal Brad -  iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

  10.  Informarea nr.  34.789/20.08.2020 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

       11.  Diverse.                                                    

       Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot ordinea de zi 

prezentată care se aprobă cu  17 voturi "pentru”.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt modificări sau 

suplimentări la ordinea de zi prezentată. 

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

următoarele puncte:   

Suplimentar 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Documentației tehnico-economice și 

a devizului general pentru obiectivul de investiții" INSTALAȚIE INTERIOARĂ 

ALIMENTARE CU APĂ CU RACORDAREA SEPARATĂ PENTRU BLOCUL ANL 

2003, MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA " -  iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Brad 

pe anul 2020 -  iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Îmbunătățirea calității 

vieții populației în Municipiul Brad, Componenta - Modernizare si dotare centru cultural 

multifuncțional si Componenta - Refacere si modernizare strada  Independenței si strada 

Liceului din Municipiul Brad” - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Documentaţiei Tehnico – 

Economică, actualizată şi a Indicatorilor Tehnico – Economici, actualizați  pentru obiectivul 

de investiţii „Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Brad, componenta – 



modernizare și dotare centru cultural multifuncțional și componenta – refacere și 

modernizare strada Independenței și strada Liceului din municipiul Brad” - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii de zi, 

domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune aprobării modificările la Ordinea 

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

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune aprobării Ordinea de zi în 

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, îl roagă pe domnul Primar să dea citire 

primului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi: 

 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 120/2016 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul 

Brad şi  Asociaţia non-profit „L&C Consulting”, modificată prin H.C.L. nr. 73/2017 - 

inițiat de Primarul Municipiului Brad.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 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 perioada 16 mai 2016 – 15 

septembrie 2016 s-a deschis linia de finanţare a Programului Operaţional Capital Uman 

2014 -2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul 

tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de 

discriminare, Prioritatea de investiţii 9.II – Integrarea socio-economică a comunităţii 

marginalizate, Obiectiv specific 4.2 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri 

integrate. 

 Ghidul Condiţii generale şi Ghidul Condiţii specifice ale Obiectivului specific 4.2, 

defineşte ca obligativitate pentru unităţile administrativ teritoriale să facă parte din cadrul 

unui parteneriat în implementarea unui proiect pe această axă. 

 Deşi linia de finanţare este deschisă din 16 mai 2016, perioada de pregătire a 

proiectului a fost una îndelungată, având în vedere că a presupus o complexitate de 

activităţi premergătoare elaborării efective a acestuia şi anume: întocmirea şi aplicarea de 

chestionare pentru populaţie în vederea identificării grupului ţintă şi a activităţilor necesare 

a fi derulate în proiect, interpretarea acestora şi identificarea imobilelor ce pot fi incluse în 

proiect. Pe lângă acestea, pentru activitatea ce urma să revină partenerului Primăria 

Municipiului Brad, a fost obținut un deviz estimativ care a stat la baza justificării 

cheltuielilor de reabilitare a locuințelor din zona marginalizată. 

 Astfel, pentru activitatea 5 a fost alocat un buget de 2.647.250,89 lei, pentru lucrările 

de reabilitare a blocurilor de locuințe din zona marginalizată. După semnarea contractului 

de finanțare în data de 13.08.2017 au fost contracte servicii de întocmire a documentației de 

tip DALI, care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism si a documentației tehnico-

economice pentru demararea procedurii de achiziție pentru faza Proiect Tehnic si Execuție a 

lucrărilor de reabilitare a locuințelor din zona marginalizată. 

 În urma analizelor din teren pentru fiecare imobil în parte, precum și în urma 

solicitărilor primite de la cetățeni, atât prin corespondență de-a lungul timpului, cât și în 



timpul programului de audiențe, au fost selectate 4 imobile: blocurile 29 si 30 situate pe 

strada Aleea Privighetorilor, blocul 60 situat pe strada Aleea Patriei și blocul 105G situat pe 

strada Adrian Păunescu din municipiul Brad. 

 În urma întocmirii documentației Proiect Tehnic pentru fiecare dintre aceste imobile, 

au rezultat următoarele sume pentru fiecare dintre acestea: 

 Blocul 29 –      649.869,53 lei 

 Blocul 30 –      843.783,06 lei 

 Blocul 60 –      965.786,02 lei 

 Blocul 105G – 682.812,28 lei 

 Astfel, suma necesară reabilitării celor 4 imobile este de  3.142.250,89 lei. 

 Precizează că această sumă cuprinde lucrări de reabilitare complete care vor  duce la 

obținerea unor certificate de audit energetic, fapt ce va genera o reducere a impozitului pe 

clădire, pentru fiecare proprietar ce va solicita acest lucru. 

 Astfel, fiecare imobil menționat mai sus va beneficia de lucrări la nivelul șarpantei 

(în cazul blocului 30 este vorba de înlocuirea completă a acesteia), de lucrări de anvelopare 

exterioară și montare/înlocuire a tâmplăriei PVC. 

 Nefiind posibilă suplimentarea sumelor primite din partea Fondului European de 

Dezvoltare Regională, dat fiind faptul că odată semnat un contract de finanțare, bugetul 

acestuia nu se poate majora, soluția de acoperire a sumei necesare este bugetul local. 

 Ca urmare a celor prezentate mai sus, pentru că acest proiect de importanță 

semnificativă pentru comunitatea noastră să fie finalizat în bune condiții și cu asigurarea 

îmbunătățirii condițiilor de trai în mod egal pentru toți cei 285 de proprietari și chiriași, 

precum și familiile acestora, din cele 4 imobile selecționate, este necesară asigurarea sumei 

de 495.000 lei din bugetul local la această investiție.  

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

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.             

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, menţionează că 

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

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

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

mod deschis.  

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 lit. f 

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

modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor 

locali prezenți,  respectiv  9 consilieri locali. 

   Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu  17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului 



Local nr. 118/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2016 privind 

aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Brad şi  Asociaţia non-

profit „L&C Consulting”, modificată prin H.C.L. nr. 73/2017. 
  

  Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației de avizare 

pentru lucrări de intervenție și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

„MODERNIZARE STRADA GOȘA ȘI DRUMURILE VICINALE 1 ȘI 2, SAT 

ȚĂRĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” - inițiat de Primarul 

Municipiului Brad.  

  Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 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 modernizarea străzii Goșa și a 

drumurilor vicinale din satul Țărățel, cu o lungime de 1.582 m., propuse în cadrul 

documentației  de avizare a lucrărilor de intervenție - proiect nr.1188/2020  elaborat de S.C. 

GEVIS PROTEAM S.R.L. Deva, face parte din Strategia de Dezvoltare Locala a 

municipiului Brad.  

      Necesitatea lucrărilor propuse în proiect este în primul rând argumentată de starea fizică 

a străzii și a  drumurilor vicinale .  

 Amenajarea acestora va determina: 

 • facilitarea accesului localnicilor si al autovehiculelor; 

 • ridicarea potenţialului economic al zonei 

 • ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare. 

 • creșterea nivelului de trai, a gradului de confort si civilizație a locuitorilor din zona. 

    Traseul în plan are o configurație rectangulară, lățimea platformei fiind cuprinsă între 

3,50 m. si 4,00 m. Traseul este format din aliniamente racordate cu curbe neamenajate, iar 

în profil longitudinal se caracterizează prin declivități mari caracteristice zonei de deal. 

    Tronsonul  studiat  este  amenajat  necorespunzător  din  punct de  vedere  al  structurii  

rutiere, iar desfășurarea circulației este semnificativ influențată de condițiile climaterice. 

    Partea carosabila  nu se diferențiază de acostamente, pe cea mai mare parte a traseului  

nefiind asigurate pante transversale  ale părții carosabile care ar asigura o scurgere a apelor  

pluviale către marginile platformei. Acest impediment duce la staționarea apei timp 

îndelungat pe platformă, infiltrându-se astfel în corpul drumului și producând degradări în  

structura  rutieră.   

          Partea  carosabilă  prezintă  o  serie  de  defecțiuni  specifice  drumurilor pietruite, de  

tipul gropilor, denivelărilor și făgașelor, fapt care împiedică desfășurarea normală a 

circulației și conduce la generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed. 

 Sistemele de scurgere existente în zonă sunt alcătuite din șanțuri de pământ 

colmatate, cu vegetație,  iar o parte  din  ele sunt parțial înfundate și deteriorate. Din aceste 

motive sistemul de scurgere a apelor nu are capacitatea necesară asigurării scurgerii  apelor  

în  lungul  străzilor,  fapt  care  determina  staționarea  apei  în șanțuri și infiltrarea  acesteia  

în terasamente și în corpul drumului, afectând marginea platformei străzilor. 

 Structura rutieră pentru modernizarea acestor străzi s-a adoptat în funcție de 

rezultatele calculului de dimensionare și a verificării la acţiunea îngheţ - dezgheț. 

 Se va avea în vedere ridicarea la cotă a capacelor de canalizare existente, asigurând 

planeitatea corespunzătoare a părţii carosabile. 



 Asigurarea continuității scurgerii apelor de suprafață se realizează prin rigole și 

șanțuri din beton sau din pământ.  

 Evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabilă se va efectua prin realizarea 

profilului transversal cu pantă unică de 2,5% spre rigole/șanțurile proiectate. 

 Drumurile laterale se vor amenaja cu lungimi cuprinse intre 10,00 m si 75,00 m cu 

lățimi cuprinse intre 2,00 si 2,50 m, cu aceeași structura rutieră ca și la drumul principal 

proiectat.  

 Se vor realiza platforme de încrucișare cu aceeași structură rutieră ca și cea a 

drumului proiectat, pentru a permite accesul autovehiculelor în ambele sensuri de circulație. 

Platformele vor avea o lungime de 10,00 m și o lățime de 1,50 m.  

 Pentru siguranța circulației se vor executa marcaje longitudinale și transversale. 

      Prin realizarea acestui proiect se urmărește asigurarea accesibilității unor zone cu 

potenţial la nivel de regiune unde condiţiile economice au împiedicat dezvoltarea regională, 

economisirea timpului şi a carburanţilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, 

îmbunătăţirea capacităţii portante a drumurilor. 

Din punct de vedere al protecției mediului, în urma realizării investiției, se prevăd 

următoarele: 

 • cantitatea de emisii de gaze poluante este mult mai mică datorită faptului că traficul 

se va desfășura în condiții normale; 

 • nivelul zgomotelor aferente autovehiculelor se reduce datorită calității suprafeței 

carosabile; 

 • scurgerile de combustibil accidentale pot fi limitate având în vedere că se va putea 

circula la viteza proiectată; 

 • apele de suprafață vor fi colectate și evacuate prin intermediul șanțurilor la 

colectorii naturali, eliminându-se astfel gropile cu apă din suprafața carosabilă; 

 • uzura autovehiculelor este mult mai mică datorită faptului că acestea pot circula pe 

suprafețe de rulare netede. 

Principalele obiective ale proiectului sunt: 

- creșterea calității vieții și îmbunătățirea stării de sănătate a populației; 

    - îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor și a activităților din 

zonă; 

      - dezvoltarea unei infrastructuri minimale care să asigure sprijinirea   activităților 

economice din zonă. 

  Valoarea Devizului General este de 2.424.149,02 lei cu TVA, respectiv 2.041.062,96 

lei fără TVA, din care C+M 2.254.148,44 lei cu TVA, respectiv 1.894.242,39 lei fără TVA. 

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

Capitolul 84-Transporturi. 

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

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a devizului general pentru 

obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRADA GOȘA ȘI DRUMURILE VICINALE 

1 ȘI 2, SAT TĂRĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA "  și-l supune 

plenului Consiliului Local al Municipiului 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 și    

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 



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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 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. e 

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

modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor 

locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

  Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu  17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local 

nr. 119/2020 privind  aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție și 

a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA GOȘA ȘI 

DRUMURILE VICINALE 1 ȘI 2, SAT ȚĂRĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA”. 

 

 Punctul nr. 3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației de avizare 

pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții „MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ȘI STRĂZI ÎN SATUL ȚĂRĂȚEL, 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” - inițiat de Primarul Municipiului 

Brad.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 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 modernizarea străzilor și a drumurilor 

vicinale din satul Țărățel, propuse în cadrul documentației  de avizare a lucrărilor de 

intervenție - Proiect nr. 1189/2020,  elaborat de S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. Deva, face 

parte din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Brad.  

 De altfel, există un interes general crescut în ceea ce privește modernizarea, 

îmbunătățirea și extinderea infrastructurii  rutiere, acest gen de investiție fiind prioritar atât 

la nivel național, județean cât și local. 

     Oportunitatea investiției este justificată de modernizarea străzilor și a drumurilor 

vicinale cu o lungime de 3694,00 m. pentru locuitorii din satul Țărățel, sat aparținător 

municipiului Brad. 

     Necesitatea lucrărilor propuse în proiect este în primul rând argumentată de starea 

fizică a drumurilor. Amenajarea acestora va determina: 

 • facilitarea accesului localnicilor și al autovehiculelor; 

 • ridicarea potenţialului economic al zonei; 

 • ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare; 

 • dezvoltarea turismului şi agroturismului. 



    Traseul în plan are o configurație rectangulară, lățimea platformei fiind cuprinsa între 

3,50 m si 4,00 m. Traseul este format din aliniamente racordate cu curbe neamenajate, iar în 

profil longitudinal se caracterizează prin declivități mari caracteristice zonei de deal. 

    Tronsonul  studiat  este  amenajat  necorespunzător  din  punct de  vedere  al  structurii  

rutiere, iar desfășurarea circulației este semnificativ influențată de condițiile climaterice. 

    Partea carosabila  nu se diferențiază de acostamente, pe cea mai mare parte a traseului  nu 

sunt asigurate pante transversale  ale părții carosabile care ar asigura o scurgere a apelor  

pluviale către  marginile  platformei. Acest impediment duce la staționarea apei timp 

îndelungat pe platforma,  apa înfiltrându-se în corpul drumului și produce  degradări  în  

structura  rutieră.   

     Partea  carosabila  prezintă  o  serie  de  defecțiuni  specifice  drumurilor pietruite, de  

tipul gropilor, denivelărilor și făgașelor, fapt care  împiedică desfășurarea normală  a 

circulației si conduce la generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed. 

    Sistemele de scurgere existente în zona sunt alcătuite din șanțuri de pământ. 

  În mare majoritate, șanțurile sunt colmatate, cu vegetație,  iar o parte  din  ele sunt 

parțial înfundate și deteriorate. Din aceste motive sistemul de scurgere al apelor nu are 

capacitatea necesară asigurării scurgerii  apelor  în  lungul  străzilor,  fapt  care  determină  

staționarea  apei  în  șanțuri  și  infiltrarea  acesteia  în terasamente și în corpul drumului, 

afectând marginea platformei străzilor. 

 Structura rutieră, pentru modernizarea acestor străzi, s-a adoptat funcție de rezultatele 

calculului de dimensionare și a verificării la acţiunea îngheţ-dezgheț. 

 Se va avea în vedere ridicarea la cotă a  capacelor de canalizare existente, asigurând 

planeitatea corespunzătoare a părţii carosabile. 

 Asigurarea continuității scurgerii apelor de suprafață se realizează prin rigole si 

șanțuri din beton sau din pământ.  

 Evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabilă se va efectua prin realizarea 

profilului transversal cu pantă unică de 2,5% spre rigole/șanțurile proiectate. 

 Drumurile laterale se vor amenaja cu lungimi cuprinse între 10,00 m. și 75,00 m. cu 

lățimi cuprinse între 2,00m. și 2,50 m, cu aceeași structură rutieră ca și la drumul principal 

proiectat.  

 Se vor realiza platforme de încrucișare cu aceeași structură rutieră ca și cea a 

drumului proiectat, pentru a permite accesul autovehiculelor în ambele sensuri de circulație. 

Platformele vor avea o lungime de 10,00 m și o lățime de 1,50 m.  

 Pe strada Valea Șteaului, pentru protejarea malului, de la km 0+378 până la km 

0+640 s-a prevăzut realizarea unui zid de sprijin din beton, iar de la km 0+120 până la km 

0+373  s-a prevăzut realizarea unei cămășuiri a zidului de sprijin existent cu beton armat. 

   Prin realizarea acestui proiect se urmărește asigurarea accesibilității unor zone cu 

potenţial la nivel de regiune, unde condiţiile economice au împiedicat dezvoltarea regională, 

economisirea timpului şi a carburanţilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, 

îmbunătăţirea capacităţii portante a drumurilor. 

Din punct de vedere al protecției mediului, în urma realizării investiției, se prevăd 

următoarele: 

 • cantitatea de emisii de gaze poluante este mult mai mică datorită faptului că traficul 

se va desfășura în condiții normale; 



 • nivelul zgomotelor aferente autovehiculelor se reduce datorită calității suprafeței 

carosabile; 

 • scurgerile de combustibil accidentale pot fi limitate având în vedere că se va putea 

circula la viteza proiectată; 

 • apele de suprafață vor fi colectate și evacuate prin intermediul șanțurilor la 

colectorii naturali, eliminându-se astfel gropile cu apă din suprafața carosabilă; 

 • uzura autovehiculelor este mult mai mică datorită faptului că acestea pot circula pe 

suprafețe de rulare netede. 

Principalele obiective comune ale proiectului sunt: 

 creșterea calității vieții și îmbunătățirea stării de sănătate a populației, 

 îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si a activităților din zonă; 

 dezvoltarea  unei   infrastructuri   minimale   care   să   asigure   sprijinirea   

activităților economice din zonă; 

 creșterea nivelului de trai, a gradului de confort si civilizație a locuitorilor din zonă; 

 creșterea atractivității zonei pentru implementarea de noi activități economice, cat si 

pentru investitorii autohtoni si străini; 

 asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea sectorului privat în mediul  rural. 

 Pentru siguranța circulației se vor executa marcaje longitudinale și transversale. 

  Valoarea Devizului General este de  4.567.369,23 lei cu TVA, respectiv 3.845.071,13 

lei fără TVA, din care C+M 4.275.157,07 lei cu TVA, respectiv 3.592,568,96 lei fără TVA. 

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

Capitolul 84 - Transporturi. 

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

propus aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a devizului general 

pentru obiectivul de investiții „aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a devizului general pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE 

DRUMURI VICINALE ȘI STRĂZI ÎN SATUL TĂRĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, 

JUDETUL HUNEDOARA"  și-l supune plenului Consiliului Local al Municipiului 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 și 

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                         

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 

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. e 

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



modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor 

locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

     Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu  17 voturi "pentru”  se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 102/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2020 privind  

aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ȘI 

STRĂZI ÎN SATUL ȚĂRĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 

 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind însușirea tarifelor finale aplicate în 

sarcina utilizatorilor din zona de colectare 1 Brad pentru prestarea serviciului constând 

în: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor 

similare; operarea și administrarea Stației de transfer Brad; operarea și administrarea 

Stației de sortare Brad; transportul la distanță al deșeurilor și facilitățile de 

tratare/depozitare din cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor 

Județul Hunedoara” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar, Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de 

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea nr. 103/2018 a 

Consiliului Local al Municipiului Brad a fost însușit contractul de achiziție publică având 

ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad 

constând în:  colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al 

deșeurilor similare; operarea și administrarea Stației de transfer Brad; operarea și 

administrarea Stației de sortare Brad; transportul la distanță al deșeurilor și facilitățile de 

tratare/depozitare din cadrul proiectului “Sistem integrat de Management al Deșeurilor 

Județul Hunedoara”, precum și tarifele pentru prestarea serviciului. 

 Prin Hotărârea A.G.A. nr. 7/28.07.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” s-a aprobat includerea 

influenței contribuției pentru economia circulară în cuantum de 80 lei/tonă pentru anul 2020 în 

tarifele finale aplicate în sarcina utilizatorilor din zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg, 3 

Centru/Bârcea Mare și 4 Petroșani. Această hotărâre este întemeiată pe prevederile 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. 

 Noile tarife rezultate în urma aprobării hotărârii amintite mai sus, tarife care includ 

influența creșterii contribuției CEC pentru anul 2020 de la 30 lei/tonă la 80 lei/tonă pentru 

cantitatea de deșeuri eliminate final prin depozitare sunt următoarele: 

 

 

 

 

 

 
 

 



     

 

 

Zona de 

colectare 

 

            Influența asupra tarifului a creșterii contribuției CEC 2020 

Consumatori casnici 

Mediu urban 

[Lei/locuitor/lună] 

Consumatori casnici 

Mediu rural 

[Lei/locuitor/lună] 

 

Consumatori noncasnici 

Lei/t Lei/mc 

Zona 1 Brad 0,62 0,25 18,24 6,38 

  

 

         Menționează că tarifele din tabel nu conțin TVA. 

 Ținând cont de prevederile H.C.L. nr. 82/2020 a Consiliului Local al Municipiului Brad 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Brad în ASOCIAŢIAȚIA 

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A 

DEŞEURILOR JUDEŢUL HUNEDOARA” în vederea aprobării modificărilor în structura 

tarifelor aplicabile în cadrul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în 

zona de colectare 1 Brad nr.  394/720/25.04.2018, ale Hotărâri A.G.A. a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară  ”Sistem de Management Integrat de Gestionare a Deşeurilor 

Judeţul Hunedoara” nr. 7/28.07.2020, precum și  de adresa Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară  ”Sistem de Management Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 

Hunedoara”  nr. 1959/13.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

34227/13.08.2020, consideră că se impune însușirea tarifelor finale aplicate în sarcina 

utilizatorilor din zona de colectare 1 Brad pentru prestarea serviciului constând în: colectarea 

separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea și 

administrarea Stației de transfer Brad; operarea și administrarea Stației de sortare Brad; 

transportul la distanță al deșeurilor și facilitățile de tratare/depozitare din cadrul proiectului 

“Sistem integrat de Management al Deșeurilor Județul Hunedoara”. 

Precizează că, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din Noul Cod Civil, tarifele 

  însușite se vor aplica doar de la data aprobării lor de către A.G.A. a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Sistem de Management Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 

Hunedoara” întrucât legea civilă nu are putere retroactivă.  

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

supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere  în forma prezentată. 

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 

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



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

proiectului de hotărâre iniţiat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.           

        Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 

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 în funcție, 

respectiv 9 consilieri locali. 

   Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2020 

privind însușirea tarifelor finale aplicate în sarcina utilizatorilor din zona de colectare 1 

Brad pentru prestarea serviciului constând în: colectarea separată și transportul separat al 

deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea și administrarea Stației de transfer 

Brad; operarea și administrarea Stației de sortare Brad; transportul la distanță al deșeurilor 

și facilitățile de tratare/depozitare din cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management 

al Deșeurilor Județul Hunedoara”. 

 

 Punctul nr. 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public 

în domeniul privat al Municipiului Brad a unui tronson de conductă pentru transport 

agent termic din municipiul Brad în vederea scoaterii din funcțiune, casării și 

valorificării – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 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 O.U.G. nr. 

53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru 

modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de 

alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi 

completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad s-a aprobat 

participarea  Municipiului Brad la Programul Termoficare și  graficul de eșalonare anuală a 

plăților 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 între 

punctele de racord la rețeaua existentă  C – F1. 

 În cadrul acestui obiectiv de investiții, pe un tronson de 1.064 m. se desfac 

termoizolații cu vată minerală protejate cu tablă și se refac cu termoizolații cu cochilii de 

poliuretan protejate cu tablă și se montează conductă nouă preizolată cu manta spiro pe o 

lungime de 150 m. 



 Programul are ca obiective: modernizarea, retehnologizarea și dezvoltarea sistemelor 

centralizate de alimentare cu energie termică și face parte din programul „Termoficare 

2006-2015 căldură și confort” prelungit, componentă de reabilitare a sistemelor centralizate 

de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul  M.A.I. nr. 124/2012. 

 Necesitatea executării lucrărilor a apărut ca urmare a timpului îndelungat de 

funcționare, a faptului că rețelele termice au grad avansat de uzură, durata de utilizare 

depășită, reparații curente frecvente precum și a pierderilor calorice pe porțiunile cu 

termoizolație inexistentă sau necorespunzătoare. 

 În scopul realizării obiectivului de investiții s-a întocmit de către S.C. Gevis Proteam 

S.R.L. Deva,  Proiectul nr. 1012/2017. 

  Acest proiect a fost promovat pentru optimizarea rețelei de transport a energiei 

termice produsă în centrala termică pe biomasă și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Brad nr. 38/2017.   

În fapt, soluția proiectată vizează demontarea conductei existente pe un tronson de 150 m. și 

montarea unei noi conducte preizolată cu manta spiro și desfacerea termoizolației cu vată 

minerală cu tablă pe o lungime de 1.064 m.. 

Tabla ce urmează să fie recuperată prin desfacerea izolațiilor existente pe un tronson de 

1.064 m. nu prezintă importanță pentru redistribuire, fapt pentru care propun casarea și 

valorificarea acesteia ca material reciclabil. 

De asemenea, conducta demontată propun să fie casată și valorificată întrucât gradul de 

degradare este ridicat și nu prezintă importanță pentru redistribuire. 

Veniturile provenite din vânzarea bunurilor recuperate  se vor constitui ca sursă de 

refinanțare a investiției  aflată în curs de execuție. 

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

aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a unui 

tronson de conductă pentru transport agent termic din municipiul Brad în vederea scoaterii 

din funcțiune, casării și valorificării și-l supune plenului Consiliului Local al Municipiului 

Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

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

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

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, 

Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                         

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.                                                                                                                                 

 Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 

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. 

     Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local 

nr. 122/2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Brad a unui tronson de conductă pentru transport agent termic din 

municipiul Brad în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării . 

 

 Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a 

Devizului General pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU 

TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, P+3E+M, SISTEMATIZARE ȘI UTILITĂȚI” – 

inițiat de Primarul Municipiului Brad.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 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, amplasamentul propus pentru 

construirea unui bloc de locuințe pentru tineri prin programul derulat în cadrul Agenției 

Naționale pentru Locuințe se găsește în municipiul Brad, strada Dacilor, nr.12, județul 

Hunedoara, este cu front la stradă și studiul zonei face obiectul Documentației de urbanism 

nr.122/2016, faza PUZ, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.112/2016 în 

conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform documentațiilor mai sus amintite, funcția dominantă în cadrul zonei studiate este 

cea de locuire, iar funcțiunile secundare vor fi cele de terenuri de sport, loc de joacă pentru 

copii, circulații auto și rutiere, zone verzi amenajate.  

De asemenea, zona dispune, în proximitate, de rețele de potabilă, rețele de canalizare și 

rețele subterane de alimentare cu energie termică, fiind necesar a se executa doar lucrări de 

branșare ale obiectivului la utilități. 

Alimentarea cu energie electrică a obiectivelor propuse se va realiza din instalațiile de joasă 

tensiune (0,4 kV), existente în zona adiacentă zonei studiate.   

 Echiparea cu rețele de telefonie a locuințelor se va realiza prin extinderea rețelelor 

existente în zona studiată, soluția definitivă și documentația tehnică urmând a se elabora la 

comanda beneficiarului. 

     În vederea rezolvării problemei locuințelor pentru persoanele tinere, care îndeplinesc 

condiţiile restrictive referitoare la vârstă, loc de muncă, proprietate, este necesar a se accesa 

programe pentru construirea de locuințe pentru tineri destinate închirierii. Implementarea 

unui proiect de realizare a investiției ”Locuințe pentru tineri destinate închirierii” prin 

programul desfășurat în cadrul Agenției Naționale pentru Locuințe, acoperă, parțial, 

numărul cererilor de locuinţe, existente în acest moment la nivel local (64 de solicitări), şi 

are ca  beneficii: îmbunătăţirea sistemului de locuire; creşterea calităţii spaţiului public; 

crearea unei ambianţe urbane atrăgătoare şi a unei imagini arhitecturale contemporane, 

dezvoltarea unui sistem de trasee pietonale şi amenajarea de spaţii verzi. 

 Pentru soluționarea lipsei spațiilor de locuit în municipiul Brad au fost făcute 

demersuri la Agenția Națională pentru Locuințe pentru includerea în cadrul Programului 

”Construcţii Locuinţe pentru Tineri, destinate  închirierii”.  



 Etapele parcurse, până în prezent, sunt următoarele: 

 - achiziția suprafeței de teren de 1300 mp. identificată în Cartea Funciară nr.67860 

Brad cu amplasament în municipiul Brad, strada Dacilor, nr.12, județul Hunedoara; 

 - transmiterea prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/2020 în folosință gratuită 

Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) a imobilul – teren în suprafață de 1.300 mp., 

situat în intravilanul municipiului Brad, în vederea realizării investiției ”Locuințe pentru 

tineri destinate închirierii”; 

 - întocmirea Proiectului numărul 41-1/2020; 762/2020 reprezentând STUDIU DE 

FEZABILITATE pentru investiția ”CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI 

DESTINATE ÎNCHIRIERII, P+3E+M” pentru amplasamentul din Municipiul Brad, strada 

Dacilor, nr.12, județul Hunedoara, identificat în CF nr.67860 Brad, de către proiectant 

general MASTER PROJECT CONCEPT S.R.L. Arad și proiectant de specialitate H.C&D 

CONSTRUCT S.R.L. Timișoara.             

    Principalele obiective ale proiectului sunt: 

 Studiul de Fezabilitate pentru "CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI 

DESTINATE ÎNCHIRIERII, P+3E+M, SISTEMATIZARE ȘI UTILITĂȚI" cu Studiu 

geotehnic, aviz protecția mediului, aviz alimentare cu energie electrică, aviz alimentare 

cu energie electrică, ; 

 Devizul General pentru cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții. 

  Valoarea Devizului General este de 6.179.762,07 lei cu TVA, respectiv 5.234.085,59 

lei fără TVA, din care: 

- finanțare de la bugetul local 828.690,68 lei cu TVA, respectiv 696.378,72 lei fără TVA, din 

care C+M 686.186,21 lei cu TVA, respectiv 576.627,07 lei fără TVA ; 

-  finanțare de la bugetul de stat, prin ANL 5.351.071,39 lei cu TVA, respectiv 4.537.706,87 

lei fără TVA, din care C+M 4.259.668,76 lei cu TVA, respectiv 3.579.553,58 lei fără TVA. 

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

Capitolul 70-Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică. 

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

propus  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții "CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, 

P+3E+M, SISTEMATIZARE ȘI UTILITĂȚI" și-l supune plenului Consiliului Local al 

Municipiului 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 și  

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.             

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 

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. e 

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

modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor 

locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

     Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu  17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 123/2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Devizului General 

pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI 

DESTINATE ÎNCHIRIERII, P+3E+M, SISTEMATIZARE ȘI UTILITĂȚI” . 
  

 Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 5/2020 privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la 

locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 

2020, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului 

„Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, modificată și completată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 49/2020 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar, Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de 

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor art. 15 alin. 1 din 

Hotărârea Guvernului  nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, în urma analizării cererilor de 

locuințe pentru tineri, destinate închirierii, comisia socială trebuie să  prezinte Consiliului 

Local al Municipiului Brad lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, 

destinate închirierii, precum și propuneri privind ordinea și modul de soluționare a cererilor, 

luându-se în considerare folosirea spațiului locativ existent. 

Analizarea cererilor se face anual, până la sfârșitul lunii februarie a anului respectiv, sau ori 

de câte ori situația o impune, în condițiile legii. 

  Astfel, în data de 18.08.2020, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de 

solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul 

programului  „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, numită prin H.C.L. nr. 

174/2015,  s-a întrunit și a analizat dosarele  aflate în evidențele B.A.D.P.P.. 

 În urma reanalizării tuturor dosarelor, au fost consemnate toate situațiile întâlnite  

întocmindu-se   procesul  verbal nr. 34491/18.08.2020. 

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

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2020 privind  aprobarea Listei 

cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, valabilă pentru 

anul 2020, cât și aprobarea Listei de priorități în vederea repartizării locuințelor pentru 

tineri, destinate închirierii, valabilă pentru anul 2020, stabilită de Comisia socială de analiză 

a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de 

către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, 

modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 49/2020 

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



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

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

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier 

local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.             

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 

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 în funcție, respectiv 9 consilieri locali. 

     Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu  17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 124/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

5/2020 privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, 

destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 2020, stabilită de 

Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe 

pentru tineri destinate închirierii”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Brad nr. 49/2020. 
  

 

 Punctul nr. 8.  Proiect de hotărâre  privind repartizarea  locuinţei nr. 1 din  blocul 

ANL  2010, scara A, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad - inițiat de Primarul Municipiului Brad.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 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. 1 din blocul ANL 2010, 

scara A, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, județul Hunedoara a fost deținută în chirie 

de către doamna Cuc Claudia Ramona, conform Contractului de închiriere  nr. 

15.383/11.11.2013.  

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 31.814/15.04.2020 

fosta chiriașă solicită încetarea contractului de închiriere și predarea locuinței cu data de 

01.08.2020.  

 La momentul predării locuinței, fosta chiriașă nu avea restanțe la plata chiriei și nici a 

utilităților. 

 Ținând cont de Lista de priorități în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, 

destinate închirierii, pentru anul 2020, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 



34.491/18.08.2020 prin care a propus ca această locuinţă vacantă să fie repartizată 

domnului Berindei Marius - Ilie care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei 

locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  

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

aprobarea repartizării  locuinţei nr. 1  din  blocul ANL 2010, scara A, situat în municipiul 

Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara, domnului Berindei  Marius - Ilie și-l supune 

plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat.             

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 

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. 

     Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu  17  voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului 

Local nr. 125/2020  privind repartizarea  locuinţei nr. 1 din  blocul ANL  2010, scara A, 

situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii pentru Spitalul Municipal Brad  - inițiat de Primarul Municipiului Brad.   

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar, Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de 

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a 

asistenţei medicale la nivelul Spitalului Municipal Brad, respectiv asigurarea unor servicii 

medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a  pacienţilor trataţi în cadrul 

acestui Spital este o necesitate şi o prioritate a administrației publice locale de care trebuie 

să ţinem seama permanent. 

 Față de cele de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

modificarea  Organigramei și Statului de funcții, după cum urmează: 

 1. Transformarea postului de medic specialist gradaţie 2 în specialitatea ATI cu normă 

întreagă din cadrul Compartimentului ATI, de la poziţia 111 a Statului de funcţii, în două 

posturi cu ½ normă, astfel: ½ normă post de medic specialist  gradaţie 2  în specialitatea 



ATI şi ½ normă post de medic primar gradaţie 5 în specialitatea ATI, în cadrul aceluiaşi 

compartiment. 

 2. Mutarea postului de asistent medical principal generalist S de la poziţia 303 a 

Statului de funcţii din cadrul Cabinetului psihiatrie pediatrică la Cabinetul de neurologie 

astfel ca pe acest post să fie mutată doamna Lupea Ileana Viorica, asistent medical principal 

generalist S la Secţia Medicină internă, iar aceasta să preia atribuţii de coordonare a 

personalului din ambulatoriul integrat al spitalului. 

 3. Mutarea postului de asistent medical principal generalist PL de la poziţia 305 a 

Statului de funcţii din cadrul Cabinetului urologie la Cabinetul de Chirurgie generala din 

cadrul ambulatoriului integrat spitalului. 

 Totodată, având în vedere intrare in vigoare a ORDINULUI nr. 1312/250/2020 

privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de 

sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de 

implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței 

pacientului, se impune reorganizarea Biroului de Managementul Calității din cadrul 

Spitalului Municipal Brad, astfel: 

 Transformarea postului de statistician medical de la poziția 245 a statului de funcții 

într-un post de asistent farmacie astfel încât ocupantul postului de la poziția 256 din 

cadrul Biroului Managementul Calității sa fie mutat în cadrul Compartimentului de 

evaluare si statistica medicala iar postul de la poziția 256 a statului de funcții sa fie 

transformat într-un post de medic specialist gradație 2 și ocupat de către doamna dr. Ali 

Ramona Elena; 

 Transformarea postului de la poziția 255 a statului de funcții din post de Medic 

specialist - șef birou, într-un post de sef birou de management al calității serviciilor de 

sănătate, denumit RMC sef birou, post care va rămâne vacant până la ocuparea lui prin 

concurs. 

 Față de cele de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

aprobarea  Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Municipal Brad și totodată 

abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 30/2020.  

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

Brad dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

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

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

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

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

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

hotărâre iniţiat       

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 

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 în funcție, respectiv 9 consilieri locali. 

   Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de 

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

nr. 126/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul 

Municipal Brad  . 

 

 Suplimentar 1.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației tehnico-

economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții" INSTALAȚIE 

INTERIOARĂ ALIMENTARE CU APĂ CU RACORDAREA SEPARATĂ PENTRU 

BLOCUL ANL 2003, MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA " - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad.   

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 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 anul 2003 a fost finalizat blocul 

ANL de pe strada Nestor Lupei din Municipiul Brad, cu 38 de apartamente. Blocul ANL 

2003 este structurat în 3 corpuri, respectiv, corpul A cu 3 unități locative, corpul B cu  30  

unități locative, corpul C cu 5  unități locative. 

Proiectarea și realizarea instalațiilor pentru utilități în acest bloc nu a fost făcută cu 

contorizare individuală, pe fiecare unitate locativă în parte, achitarea apei și a canalului, 

fiind achitate către asociația de proprietari, în baza unui contract pe care aceasta l-a încheiat 

cu furnizorul. 

Datorită întârzierilor la plata utilităților, de către unii chiriași către asociația de proprietari și 

respectiv, întârzierea efectuării plăților de către asociație către furnizor, se ajunge în repetate 

rânduri la somații și chiar întreruperea apei potabile, pentru toți chiriașii din blocul ANL 

2003, în acest mod înregistrându-se nemulțumirea justificată, din partea celor care achită în 

termen consumul apei potabile și a canalului. 

Pentru înlăturarea neajunsurilor mai sus menționate și aplicarea unor măsuri care să nu îi 

afecteze pe cei buni platnici este necesar a se promova o lucrare de investiție pentru 

contorizarea  individuală a fiecărei unități locative. 

 Deasemenea, este necesară reabilitarea branșamentului de apă a blocului la reteaua 

publică de alimentare cu apă potabilă, deoarece  se află într-o stare de uzură avansată. 

 Soluția tehnică propusă prin proiectul nr.1185/2019 elaborat de S.C. GEVIS 

PROTEAM S.R.L. este realizarea instalației exterioare pentru alimentarea cu apă potabilă a 

celor 3 corpuri de clădiri, iar pentru cele 30 de apartamente ale blocului P+4E (corpul B) se 

prevede realizarea instalației interioare și echiparea   cu cofrete individuale de contorizare a 

fiecărui apartament. 

  Valoarea Devizului General este  de 95.473,71 lei cu TVA, respectiv 80.342,03 lei 

fără TVA, din care C+M 75.898,57 lei cu TVA, respectiv 63.780,32 lei fără TVA. 

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

Capitolul 70-Locuințe, servicii și dezvoltare publica. 



  În urma celor prezentate, considerăm că se impune aprobarea documentației 

tehnico-economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții "INSTALAȚIE 

INTERIOARĂ ALIMENTARE CU APĂ CU RACORDAREA SEPARATĂ PENTRU 

BLOCUL ANL 2003, MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA ". 

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

propus aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general pentru obiectivul 

de investiții „INSTALAȚIE INTERIOARĂ ALIMENTARE CU APĂ CU RACORDAREA 

SEPARATĂ PENTRU BLOCUL ANL 2003, MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL 

HUNEDOARA"  și-l supune plenului Consiliului Local al Municipiului 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 și 

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.             

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 

menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

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

mod deschis.  

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a 

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

modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor 

locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

   Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu  16 voturi "pentru”, un consilier local deconectat (David 

Dorin Sorin), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2020 privind  aprobarea 

Documentației tehnico-economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții" 

INSTALAȚIE INTERIOARĂ ALIMENTARE CU APĂ CU RACORDAREA SEPARATĂ 

PENTRU BLOCUL ANL 2003, MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA ". 
 

 Suplimentar 2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

Municipiului Brad pe anul 2020 - inițiat de Primarul Municipiului Brad.   

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, rectificarea bugetară propusă spre 

analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin. 2 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului 

bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute  la alin.1, lit. a 

şi b, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului 

de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 

credite”. 



  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – Timișoara,  Activitatea 

județeană de trezorerie și contabilitate publică Hunedoara prin adresa nr. HDG_STZ 

14.296/21.08.2020 a alocat Municipiului Brad suma de 648 mii lei pentru finanțarea 

drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare 

și suma de 37 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale 

integrați în învățământul de masă.  

 De asemenea,  pentru finanțarea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile în 

derulare, de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, la buget      s-au 

încasat venituri în plus față de cele prognozate în sumă de 117,60  mii lei. 

      Ținând cont de cele mai sus prezentate veniturile bugetului Municipiului Brad pe 

anul 2020 se modifică cu suma de 802,60  mii  lei la următoarele capitole bugetare: 

               -    11.02   - „Sume defalcate din TVA”………………..….................685,00 mii lei; 

- 42.02 – ”Subvenții de la bugetul de stat”…………………………..4,99  mii lei; 

- 48.02  – ”Sume primite de la UE”…………………………….....112,61  mii lei. 

  Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 se modifică cu suma de 802.60  mii  

lei la  următoarele capitole bugetare: 

     -   51.02  –„Autorități publice și acțiuni externe”……………………80,00 mii lei; 

               -   65.02 – ”Învățământ ”………………………………………….….74,60 mii lei; 

               -   88.02 – „Asigurări și asistență socială”………………………......648,00 mii lei. 

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și–l supune  

plenului Consiliului Local Brad spre  dezbatere în forma prezentată. 

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

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

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

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

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

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

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

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

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

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

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

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

proiectului de hotărâre iniţiat.             

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 

menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

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

mod deschis.  

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a 

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



modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor 

locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

   Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu  16 voturi "pentru”, un consilier local deconectat (David 

Dorin Sorin), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2020 privind rectificarea 

bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2020. 

 

 Suplimentar 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  “Îmbunătățirea 

calității vieții populației în Municipiul Brad, Componenta - Modernizare si dotare centru 

cultural multifuncțional si Componenta - Refacere si modernizare strada  Independenței 

si strada Liceului din Municipiul Brad”  - inițiat de Primarul Municipiului Brad.   

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 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, municipiul  Brad  a accesat în cadrul  

Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte nr. POR 13, Axa 

prioritară ”Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii” Prioritatea de investiții 

”Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților 

defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1: ”Îmbunătăţirea 

calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, din cadrul Programului 

Operaţional Regional (POR) 2014-2020, fonduri nerambursabile pentru obiectivele de 

investiții “Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în municipiul Brad, Componenta - 

Modernizare și dotare centru cultural multifuncțional și Componenta - Refacere și 

modernizare strada Independenței și strada Liceului din municipiul Brad”. 

 Prin solicitarea de clarificări nr. 25089/26.08.2020 a Organismului Intermediar ADR 

Vest, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 35277 /27.08.2020, la punctul 1 s-a 

solicitat aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente în conformitate cu ultima 

formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluarea și selecție.   

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

aprobarea proiectului “Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Brad, 

Componenta - Modernizare și dotare centru cultural multifuncțional și Componenta - 

Refacere și modernizare strada Independenței și strada Liceului din Municipiul Brad” în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. 1.  

 Precizează că: 

  -  valoarea totală a acestui proiect este în cuantum de 4.161.871,09 lei (inclusiv 

TVA); 

  - contribuția proprie a beneficiarului va fi de 133.042,00  lei, reprezentând 

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

valoarea eligibilă a acestuia, în cuantum de 80.576,58, reprezentând cofinanțarea proiectului 

supus aprobării. 

  A propus de asemenea asigurarea din bugetul local al Municipiului Brad a  sumelor 

reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pentru implementarea în condiții optime a 

proiectului supus aprobării, precum și a tuturor resurselor financiare necesare implementării 

acestei proiect.   



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

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

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.           

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 

menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

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

mod deschis.  

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a 

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

modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor 

locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

   Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu  16 voturi "pentru”, un consilier local deconectat (David 

Dorin Sorin), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2020 privind aprobarea 

Proiectului “Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Brad, Componenta - 

Modernizare si dotare centru cultural multifuncțional si Componenta - Refacere si 

modernizare strada  Independenței si strada Liceului din Municipiul Brad”. 
 

 Suplimentar 4.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentaţiei Tehnico – 

Economică, actualizată şi a Indicatorilor Tehnico – Economici, actualizați  pentru 

obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Brad, 

componenta – modernizare și dotare centru cultural multifuncțional și componenta – 

refacere și modernizare strada Independenței și strada Liceului din municipiul Brad”  - 

inițiat de Primarul Municipiului Brad.   

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 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  Municipiul Brad a accesat în cadrul  

Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte nr. POR 13, Axa 

prioritară ”Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii” Prioritatea de investiții 

”Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților 

defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1: ”Îmbunătăţirea 

calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, din cadrul Programului 

Operaţional Regional (POR) 2014-2020 fonduri nerambursabile pentru obiectivele de 

investiții “ Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în municipiul Brad, componenta - 

modernizare și dotare centru cultural multifuncțional și componenta - refacere si 

modernizare strada Independenței și strada Liceului din municipiul Brad”. 

 Prin Hotărârea nr. 110/2018 Consiliul Local al Municipiului Brad a aprobat 

Documentaţia Tehnico - Economică şi Indicatorii Tehnico – Economici   pentru 

obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Brad, 



componenta – modernizare și dotare centru cultural multifuncțional și componenta – 

refacere și modernizare strada Independenței și strada Liceului din municipiul Brad. 

Prin solicitarea de clarificări nr. 25089 / 26.08.2020 a Organismului Intermediar ADR 

Vest, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 35277 /27.08.2020, la punctul 2 s-

a solicitat actualizarea documentației tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-

economici în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare 

și selecție. 

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

propus aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economică, actualizată şi a Indicatorilor 

Tehnico – Economici, actualizați  pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea calității 

vieții populației în municipiul Brad, componenta – modernizare și dotare centru cultural 

multifuncțional și componenta – refacere și modernizare strada Independenței și strada 

Liceului din municipiul Brad”  în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 

(POR) 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 13,  Axa prioritară ”Sprijinirea regenerării 

orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de Investiţii „Oferirea de sprijin pentru 

revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile 

urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 „Îmbunătățirea calității vieții populației în 

orașele mici și mijlocii din România”  și-l  supune plenului Consiliului Local Brad spre 

dezbatere  și aprobare în forma prezentată. 

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

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

doamna consilier local, Alexandra Chiș, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

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

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.           

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, 

menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

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

mod deschis.  

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a 

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

modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor 

locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

   Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu  16 voturi "pentru”, un consilier local deconectat (David 

Dorin Sorin), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2020 pentru aprobarea 

Documentaţiei Tehnico – Economică, actualizată şi a Indicatorilor Tehnico – Economici, 

actualizați  pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea calității vieții populației în 

municipiul Brad, componenta – modernizare și dotare centru cultural multifuncțional și 

componenta – refacere și modernizare strada Independenței și strada Liceului din 

municipiul Brad”. 

 



  Punctul nr. 10.  Informarea nr. 34.789/20.08.2020 privind cauzele aflate pe rolul 

instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

        Domnii și doamnele consilieri locali au luat act despre aceasta. 
  

        Punctul nr.  11.   Diverse.   

   Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că are o solicitare către Consiliul Local, 

în contextul derulării în această perioadă a lucrărilor de reparații la strada Vânătorilor, 

porțiunea cuprinsă între sensul giratoriu și Obeliscul de la intersecția cu strada Decebal. 

Precizează că  în urma discuțiilor purtate cu constructorii acestei lucrări, consideră 

oportun amenajarea unui refugiu pentru autobuze în zona Obeliscului  ținând cont de faptul 

că acolo opresc autobuzele care merg spre Deva. 

În acest sens a analizat posibilitatea ca pe zona de trotuar, pe o lungime considerabilă, 

să fie amenajat un refugiu spre a spori puțin siguranța circulației. 

 Ținând cont de faptul că este vorba de o intervenție în structura rutieră a orașului, 

domnul Primar supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad această 

oportunitate. 

Domnii și doamnele consilieri locali au dat aviz favorabil propunerii domnului 

Primar. 
 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, urează succes candidaților pentru funcția de primar 

și consilier local al Consiliului Local al Municipiului Brad, având în vedere că din data de 

28.08.2020 începe campania electorală pentru alegerile locale din anul 2020. 

Totodată își exprimă speranța că va fi o competiție corectă, că se va folosi un limbaj 

adecvat, argumentele candidaților să însemne faptele și să nu se uite că cei care au parcurs 

acest ciclu administrativ s-au confruntat cu multe probleme care au arătat complexitatea 

administrației publice.  

”Fie ca în urma acestei bătălii să câștige cel mai bun, dar în primul rând să câștige 

brădenii!” 

 Le mulțumește consilierilor locali pentru colaborare, însă precizează că această 

ședință nu este ultima ședință a Consiliului Local al Municipiului Brad din această 

legislatură. 
  
 Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 27 

august  2020.  

 

 
                                                                        

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   SECRETAR GENERAL  

                     Ionel - Daniel Adam                                               Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 


