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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

 

 

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

încheiat azi, 04 septembrie 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare, 

convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa extraordinară  

convocată de îndată pentru data de 04 septembrie 2020 s-a făcut telefonic, în aceeași dată, 

în baza Dispoziţiei nr. 511/04.09.2020 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu 

prevederile art. 133  alin. 1 și  art. 134 alin. 4, art. 135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b 

și e, alin. 3 lit. b și art. 196  alin. 1 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Această ședință s-a desfășurat pe o platformă on line, conform Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad. 

La şedinţă au participat 13 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, 4 

consilieri locali fiind absenți: Dorin Sorin David, Petru – Voicu Huieț, Adina Beciu și Vasile 

Poenaru. 

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

Municipiului Brad, Carmen – Irina Bora. 

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

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

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

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

deschise lucrările acesteia. 

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

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

Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare şi anume:  

„ ART. 228 

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali 

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV 

din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se 

abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la 

încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un 

folos material pentru sine sau pentru: 

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor 

al unei obligaţii; 

c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau 

de la care obţine venituri; 



d) o altă autoritate din care face parte; 

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care 

a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una 

dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei 

consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la 

adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-

verbal al şedinţei. 

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

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

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

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

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

176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu 

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

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

precizează că urgența convocării acestei ședințe este dată de faptul că sunt alocate sume 

către bugetul local din partea Ministerului Dezvoltării și Administrației care trebuie să fie 

rectificate în regim de urgență pentru a putea fi utilizate. 

 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  dă citire proiectului ordinii de zi: 

 1.  Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2020 

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul 

privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura 

de iluminat public cu proiectul “EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI 

DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”– iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 
  

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

prezentată care se aprobă cu 13 voturi ”pentru” și 4 consilieri locali absenți (Dorin 

Sorin David, Petru – Voicu Huieț, Adina Beciu și Vasile Poenaru). 

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

aprobată. 

 

 Punctul  nr. 1.  Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad 

pe anul  2020. 



 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”. 

 Pentru finanțarea proiectului de investiții ”Eficientizare energetică imobil 

ambulatoriu și dispensar TBC” 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 26,57 mii lei. 

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

anul 2020 se modifică cu suma de 26,57  mii  lei la următoarele capitole bugetare: 

-    42.02 – ”Subvenții de la bugetul de stat”…………………………..3,52  mii lei; 

- 48.02  – ”Sume primite de la UE”…………………………………23,05  mii lei. 

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

26.57 mii  lei la capitolul bugetar 66.02 – ”Sănătate”. 

      De asemenea, sunt necesare virări de credite de la un capitol bugetar la altul după 

cum urmează: 

- 67.02 ”Cultură, recreere și religie”……………………………..(+) 15,00 mii lei la 

cheltuieli cu bunurile și serviciile; 

- 68.02 „Asigurări si asistență socială”………………………….(-) 115,00 mii lei la 

cheltuieli asistența socială; 

- 81.02 ” Combustibil și energie”……………………...………..(+) 100,00 mii lei la 

subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației,  

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

propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 și–l supune  plenului 

Consiliului Local Brad spre  dezbatere în forma prezentată. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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, 

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 13 voturi "pentru” și 4 consilieri locali absenți (Dorin 



Sorin David, Petru Voicu Huieț, Adina Beciu și Vasile Poenaru) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 131/2020 privind rectificarea  bugetului local al Municipiului Brad 

pe anul 2020. 

 

 Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului 

Brad la Programul privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public cu proiectul “EFICIENTIZAREA ȘI 

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEȚUL HUNEDOARA”.  

 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 dorește accesarea, în 

cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public derulat de către Administrația Fondului pentru 

Mediu, a unor fonduri nerambursabile pentru obiectivul de investiții ”EFICIENTIZAREA ȘI 

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

Necesitatea implementării proiectului rezultă din cerinţa privind sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, respectiv în sistemul public de iluminat.  Implementarea 

programului conduce la modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public existent, 

precum și la aducerea lui la standarde ridicate de eficiență și o economie substanțială la 

consumul de energie la nivel de unitate administrativ - teritorială. 

Acest proiect este complementar cu proiectul ”Modernizare și Extindere sistem de 

iluminat public in Municipiul Brad”, cod SMIS 127052, depus în cadrul Apelului de 

proiecte nr. 1 a Programului Operațional Regional, Axa 3.1, Operațiunea C care se află în 

etapa de precontractare.  

Complementaritatea acestor proiecte rezultă din faptul că proiectul inițiat vizează 

zonele care nu au putut fi integrate în cadrul cheltuielilor eligibile, astfel găsindu-se o 

alternativă pentru acoperirea acestor cheltuieli.  

În Ordinul nr. 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului 

privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura 

de iluminat este prevăzută ca anexă obligatorie la depunerea cererii de finanțare hotărârea 

consiliului local al solicitantului privind participarea la Program. Aceasta trebuie să conțină 

aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, precum și 

susținerea financiară a proiectului, din punctul de vedere a cheltuielilor eligibile și 

neeligibile. 

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

propus aprobarea participării la Programul privind sprijinirea eficienței energetice şi a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu proiectul 

“EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” și-l supun spre dezbatere Consiliului 

Local al Municipiului Brad în forma prezentată. 

 Precizez că: 



  -  valoarea totală a acestui proiect este în cuantum de 1.053.000,26 lei (inclusiv 

TVA); 

  - contribuția proprie a beneficiarului va fi de53.000,26  lei, reprezentând 

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

valoarea eligibilă a acestuia, în cuantum de 100.000,00 lei, reprezentând cofinanțarea 

proiectului supus aprobării. 

  Am 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, aprobarea contractarea finanțării și împuternicirea Primarului Municipiului 

Brad, domnul Florin Cazacu, să reprezinte Municipiul Brad în relația cu Autoritatea. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

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 13 voturi "pentru” și 4 consilieri locali absenți (Dorin 

Sorin David, Petru Voicu Huieț, Adina Beciu și Vasile Poenaru) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 132/2020 privind aprobarea participării Municipiului Brad la 

Programul privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a energiei 

în infrastructura de iluminat public cu proiectul “EFICIENTIZAREA ȘI 

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că ar avea o solicitare la doamnele și 

domnii consilieri locali, în contextul relaxării, începând cu data de 01 septembrie 2020, a 

măsurilor legate de desfășurarea unor activități în spațiu închis și dacă s-ar respecta 

distanțarea socială, următoarea ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brad să 

se desfășoare în sala mare de la fostul sediu al primăriei, cu condiția păstrării distanței și a 

limitării accesului publicului, urmând ca ședința să fie transmisă live. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită opinia consilierilor locali cu privire la această 

propunere și menționează că dumnealui dorește ca în principiu să fie convocat Consiliul 

Local al Municipiului Brad la sala respectivă. 

 Doamnele și domnii consilieri locali sunt de acord cu propunerea domnului Primar. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că ședința Consiliului Local al Municipiului 

Brad ar putea avea loc și la Casa de Cultură Brad, cu condiția să se păstreze distanța de 1,5 

m – 2 m. Tot dumnealui roagă consilierii locali să fie de acord ca ședințele extraordinare, 

convocate de îndată să se desfășoare tot  pe o platformă on line. 

 Doamnele și domnii consilieri locali sunt de acord cu propunerea domnului Primar. 



 Domnul Primar, Florin Cazacu, mulțumește încă odată pentru prezență doamnelor și 

domnilor consilieri locali, urându-le  tuturor multă sănătate. 

 

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

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

04 septembrie  2020.  

 

 

 

Brad, 04 septembrie 2020 

                                   
          

 

 

 
                                                
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   SECRETAR GENERAL  

                     Ionel Daniel Adam                                                 Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 


