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

PR O C E S - VER BAL
încheiat azi, 24 septembrie 2020, cu ocazia şedinţei ordinare,
a Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 24 septembrie 2020 s-a făcut în data de 18.09.2020, urmare Dispoziţiei nr.
543/18.09.2020 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.
La şedinţă au fost prezenţi toți cei 14 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 27 august 2020
care a fost aprobat cu 14 voturi "pentru”.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, supune
aprobării procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliul Local Brad din 04
septembrie 2020 care a fost aprobat cu 14 voturi "pentru”.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, supune
aprobării procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliul Local Brad din 16
septembrie 2020 care a fost aprobat cu 14 voturi "pentru”.

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, supune
aprobării procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliul Local Brad din 18
septembrie 2020 care a fost aprobat cu 14 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 și dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui
imobil teren, proprietate privată a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al
Municipiului Brad - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor, redevențelor și taxelor de bază
pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru
terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad – inițiat de
Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile
şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unei noi repartiții a locuinței nr. 96, etaj
IV, din Blocul 105 de pe strada Adrian Păunescu din municipiul Brad, fostului chiriaș –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Informarea nr. 37.460/18.09.2020 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
7. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot ordinea de zi
prezentată care se aprobă cu 14 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 Devizului General
actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de
investiții „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STRADA GENERAL VASILE MILEA –
MICRO I ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” - inițiat de Primarul
Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD - inițiat de Primarul
Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Nota nr. 37825/22.09.2020 al Compartimentului Autorizare,
Monitorizare, Control, Transport Public Local, Transport în Regim de Taxi și de
Închiriere.
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 14 voturi "pentru”.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune aprobării Ordinea de zi
în ansamblul ei care se aprobă cu 14 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 privind aprobarea vânzării prin negociere
directă a unui imobil teren, proprietate privată a Municipiului Brad – 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 Consiliului Local nr.
42/2013 s-a atribuit în folosință gratuită o suprafață de teren de 300 mp. doamnei
Pădurean Claudia Angela pentru construirea unei locuințe proprietate personală,
conform prevederilor Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Terenul identificat în C.F. nr. 60441 Brad, număr cadastral 60441, proprietatea
privată a Municipiului Brad este amplasat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi,
nr. 83, județul Hunedoara.
Doamna Pădurean Claudia Angela a construit, conform Autorizației de construire
nr. 39/2013, o locuință proprietate personală, recepționată și notată în cartea funciară.
Potrivit art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, proprietarul locuinței, după finalizarea acesteia, poate solicita
cumpărarea terenului. Vânzarea terenului se aprobă de către Consiliul Local la prețul
stabilit prin expertiza tehnică, întocmită de către expert evaluator autorizat.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 42830/2019,
doamna Pădurean Claudia Angela a solicitat cumpărarea terenului deținut în baza
Contractului de comodat nr. 7377/2013.
În vederea stabilirii valorii de piaţă a terenului, s-a comandat întocmirea unui
Raport de evaluare privind opinarea valorii de piaţă.
Prin raportul de evaluare nr. 3D/21.01.2020, întocmit de către S.C. DOREVAL
S.R.L. DEVA – membru A.N.E.V.A.R., prin expert evaluator Varga Dorel, pentru
imobilul – teren format din mai multe parcele alăturate cu suprafața totală de 1.500 mp.,
proprietate privată a Municipiului Brad, înscris în C.F. nr. 60440 - Brad, C.F. nr. 60441
Brad și respectiv C.F. nr. 67521- Brad, situat în municipiul Brad, strada Ardealului, nr.
83, județul Hunedoara, respectiv strada Șteampurile Vechi, FN, Județul Hunedoara, s-a
opinat prin metoda comparațiilor de piață, prețul de vânzare de 3,16 euro/mp. (15,10
lei/mp.), respectiv 948 euro/proprietate (4.530 lei/proprietate).
Din imobilul având suprafața totală de 1.500 mp., urmează a se vinde doar parcela
solicitată în suprafață de 300 mp.

Pentru negocierea prețului de vânzare - cumpărare, modul de perfectare a
contractului de vânzare - cumpărare, număr de rate, etc. se va desemna o comisie de
negociere compusă din 5 membri.
Vânzarea se face de către Municipiul Brad, în calitate de proprietar, actul de
vânzare – cumpărare urmând să fie încheiat în formă autentică și să fie semnat în numele
și pentru Municipiul Brad de către Primarul Municipiului Brad.
Prețul de vânzare al imobilului se va plăti de către cumpărător în rate, conform
celor stabilite de către comisia de negociere.
Pentru neplata la termenul scadent a tranșelor, cumpărătorul datorează majorări de
întârziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale.
În cazul neachitării consecutive a 6 (șase) rate lunare, contractul de vânzare –
cumpărare se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și
fără altă formalitate, urmând ca părțile să revină la situația anterioară vânzării, cu
obligația în sarcina cumpărătorului de a achita dobânzile și majorările de întârziere la zi.
Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului în caz de neplată la data
scadentă, vor fi suportate de către cumpărător.
Până la achitarea integrală a prețului contractului de vânzare – cumpărare, se
instituie ipotecă asupra terenului, cu obligația înscrierii acesteia în Cartea Funciară.
Contravaloarea raportului de evaluare, precum și cheltuielile legate de perfectarea
actelor de vânzare – cumpărare în formă autentică se suportă de către cumpărător,
cheltuielile legate de înscrierea ipotecii urmând a fi suportate de către vânzător.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren, în suprafață de 300
mp., identificat prin C.F. nr. 60441 Brad, număr cadastral 60441, proprietatea privată a
Municipiului Brad, amplasat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, nr. 83,
județul Hunedoara doamnei Pădurean Claudia Angela, titularul Contractului de comodat
nr. 7377/2013 și respectiv proprietarul construcției edificată pe acest teren 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,
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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, solicită să se facă propuneri
cu doi reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Brad în comisia de negociere a
prețului de vânzare – cumpărare a imobilului.

Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali
necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 139 alin.
6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul consilier local, Iosif Manea, propune ca din comisia de negociere a
prețului de vânzare – cumpărare a imobilului să facă parte domnul consilier local, Dorel
Leaha – Ștefan.
Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ștefan, propune ca din comisia de
negociere a prețului de vânzare – cumpărare a imobilului să facă parte și domnul
consilier local, Ionel-Daniel Adam.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot. După ce buletinele de vot au fost întocmite,
domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot. După
vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora,
au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal. Domnul preşedinte de şedinţă, IonelDaniel Adam, a prezentat procesul verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret:
„În urma votului secret exprimat, domnul consilier local Dorel Leaha – Ștefan a fost
alecu 14 voturi „pentru” și domnul consilier local Ionel-Daniel Adam a fost alescu 14
voturi „pentru”, pentru a face parte din comisia de negociere a prețului de vânzare –
cumpărare a imobilului.”
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. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
consilierilor locali în funcţie, respectiv 10 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 140/2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil
teren, proprietate privată a Municipiului Brad.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului
privat al 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 imobilul – teren identificat în Cartea
Funciară nr. 68197 Brad (Carte Funciară veche nr. 715), număr topografic

(17,18/1,18/2/2)/2, cu suprafața tabulară de 943 mp., proprietar Statul Român, se găsește
amplasat pe strada Spitalului, în vecinătatea imobilului în care se desfășoară activități
medicale.
O suprafață de teren de 207 mp. a fost concesionată în perioada 1994-1995 pentru
construirea a 10 garaje (7 garaje cu câte 21 mp. și 3 garaje cu câte 20 mp.), terenuri pe
care titularii contractelor de concesiune au construit garaje în baza autorizațiilor de
construire emise de către Primarul Municipiului Brad. Diferența de teren o constituie
alei de acces spre cele 10 garaje.
La data concesionării parcelelor de teren, prin licitație, acestea nu au primit număr
cadastral individual, iar construcțiile edificate au fost notate în Cartea Funciară veche nr.
705 Brad pe numărul topografic ( 17, 18/1, 18/2/2)/2 cu suprafața mare de 943 mp.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Brad cu suprafața de
teren identificată prin C.F. nr. 68197 Brad și – l supune plenului Consiliului Local Brad
spre dezbatere și aprobare 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.
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. 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 8 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 141/2020 privind completarea inventarului domeniului privat al
Municipiului Brad.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor, redevențelor și
taxelor de bază pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al 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 Municipiul Brad are încheiate
contracte de închiriere şi concesiune pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad
atât cu persoane fizice, cât şi cu persoane juridice, precum și închirieri ocazionale a sălii
de şedinţe, a unor terenuri, etc..
Aprobarea taxelor de bază pe metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Brad s-a făcut în fiecare an luându-se în considerare rata medie a prețurilor
de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2019 - august 2020) față de precedentele 12
luni (septembrie 2018 - august 2019), calculată pe baza indicelui preţului de consum dat
de către Institutul Naţional de Statistică, respectiv 2,97 %.
Din Comunicatul de presă al Institutului Naţional de Statistică nr. 237/10.09.2020
privind evoluția preţurilor de consum în luna august 2020 rezultă că rata anuală a
preţurilor de consum este de 2,97 % .
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus ca, atât chiriile și redevenţele, cât şi taxele de bază pe metru pătrat pentru spaţiile
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi pentru terenurile aparţinând
domeniului public şi privat al Municipiului Brad să se indexeze cu 1,0297, începând cu
data de 01 ianuarie 2021 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,
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.
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. 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 8 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 142/2020 privind indexarea chiriilor, redevențelor și taxelor de bază pe
metru pătrat pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru
terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere
pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului
Brad – 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 Municipiul Brad are încheiate la ora
actuală un număr de 237 contracte de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând
domeniului public şi privat al Municipiului Brad, dintre care 89 de contracte încheiate cu
agenţi economici şi un număr de 148 de contracte încheiate cu persoane fizice.
Valabilitatea acestor contracte de închiriere încetează la data de 31.12.2020,
existând posibilitatea prelungirii acestora anual, cu condiţia respectării clauzelor
contractuale.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus prelungirea contractelor menţionate mai sus pentru o perioadă de încă un an,
respectiv pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, condiţionat de achitarea la zi a
chiriei datorate și – l supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere și aprobare
în forma prezentată.
Pe baza acelor considerente, a propus, de asemenea, prelungirea pentru aceeaşi
perioadă şi a contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă din cadrul Dispensarului Policlinic al Municipiului Brad în care sunt amenajate
cabinetele medicale deţinute de către medicii de familie şi de către medicii specialişti.
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.

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. 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 8 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 143/2020 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi
terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad proiectului
“Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Județul Hunedoara”.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unei noi repartiții a
locuinței nr. 96, etaj IV, din Blocul 105 de pe strada Adrian Păunescu din municipiul
Brad, fostului chiriaș – 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 cererea înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 37254/16.09.2020, domnul Clej Ionel a solicitat o nouă
repartiție pentru locuința nr. 96, etaj IV, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu
din municipiul Brad, județul Hunedoara.
Menționez că domnul Clej Ionel a fost beneficiarul Contractului de închiriere nr.
17480/19.02.2019 pentru locuința mai sus amintită, dar nu s-a putut prezenta pentru
prelungire, fiind plecat în străinătate.
Totodată, anexat cererii, domnul Clej Ionel a depus adeverințe din care rezultă că
nu are datorii nici la Asociația de proprietari, nici la S.C. APA PROD S.A. și nici la plata
chiriei.
Locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o suprafață totală de
11,00 mp.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea unei noi repartiţii a garsonierei nr. 96, etaj IV, din blocul 105 G, de
pe strada Adrian Păunescu, din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, domnului Clej
Ionel, fost chiriaş al cărui contract de închiriere a expirat și propune plenului Consiliului
Local Brad dezbaterea și aprobarea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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.
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. 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 8 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 144/2020 privind acordarea unei noi repartiții a locuinței nr. 96, etaj IV, din
Blocul 105 de pe strada Adrian Păunescu din municipiul Brad, fostului chiriaș.
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General
actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de
investiții „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STRADA GENERAL VASILE MILEA
– MICRO I ÎN 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 Devizul General este parte
componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție prin care se stabilește valoarea totală estimativă exprimată în lei a
cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții.
Conform prevederilor art. 10 alin. 4 lit. c din Hotărârea Guvernului României nr.
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului
nou/mixt de investiții și respectiv la faza de documentației de avizare a lucrărilor de

intervenție în cazul intervenției la construcția existentă, se actualizează prin grija
beneficiarului după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de
finanțare a obiectivului de investiții, valoare care se aprobă prin hotărâre de consiliu.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2019 s-a aprobat documentația de avizare
pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE ȘI
MODERNIZARE STRADA GENERAL VASILE MILEA – MICRO I ÎN MUNICIPIUL
BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” - proiect nr. 337/2018, elaborat de S.C. PROCONS
INVEST S.R.L. Deva.
Valoarea Devizului General este de 799.397,99 lei cu TVA, respectiv 672.648,72
lei fără TVA, din care C+M 602.830,91 lei cu TVA, respectiv 506.580,6 lei fără TVA.
După finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții
„EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STRADA GENERAL VASILE MILEA-MICRO I,
MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”, valoarea Devizului General este de
792.372,18 lei cu TVA, respectiv 670.487,88 lei fără TVA, din care C+M 539.991,46 lei
cu TVA, respectiv 453.774,34 lei fără TVA.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție
publică pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STRADA
GENERAL VASILE MILEA-MICRO I, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL
HUNEDOARA” și-l supune Consiliului Local al Municipiului 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,
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.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează că a studiat acest proiect
de când a fost inițiat și credea că acolo în zonă, atunci când s-au cumpărat cei 3.000 mp.,
se va construi un bloc ANL, pentru că se pretează ca zonă și ca suprafață, dar constată că
se dorește a se face un drum cu două benzi, un părculeț de joacă, cu toate că acolo în
zonă mai există un loc de joacă și se vor amplasa vreo 60 de băncuțe. Ca urmare nu
crede că este oportun să se cheltuiască aproape 8 miliarde de lei, când majoritatea
străzilor din centrul orașului, cât și din satele aparținătoare sunt distruse; sunt străzi de
piatră și de pământ și acum după 30 de ani de la revoluție. Crede că acest proiect este un
jaf la bugetul local și ca atare, roagă doamnele și domnii consilieri locali să analizeze cu
toții, să fie atenți pe ce dau banii pentru că nu este oportun acum când sunt alte

prioritizări. Este oportun, dar nu acum! Acest drum duce în Luncoi și este o investiție
foarte mare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că este un proiect de hotărâre care
trebuie aprobat fiindcă s-a făcut procedura de achiziție publică și în urma acesteia
trebuie aprobată o sumă mai mică.
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 8 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 13 voturi "pentru” și un vot „împotrivă” (Dorin Sorin
David), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 145/2020 privind aprobarea
Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică
pentru obiectivul de investiții
„EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STRADA
GENERAL VASILE MILEA – MICRO I ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL
HUNEDOARA” .
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD - inițiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, 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 adresa nr. 5984/22.09.2020,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 37796/22.09.2020 Spitalul Municipal
Brad a înaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei instituții pe anul 2020.
La baza întocmirii rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului
Municipal Brad, pe anul 2020 s-a ţinut cont de:
- situația privind numărul de persoane care beneficiază de stimulent de risc –
CJAS, aferent lunii mai – diferența conform prevederilor legale în vigoare (+2,50 mii
lei);
- veniturile prognozate a fi încasate din bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale (+109,00 mii lei).
În baza celor de mai sus atât veniturile cat și cheltuielile Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad se stabilesc la valoarea de 34.074,85 mii lei.

Astfel, veniturile se majorează cu suma de +111,50 mii lei:
- la codul 43.10.82 „Subvenţii primite de instituțiile publice și activitățile
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru stimulentul de risc” + 2,50 mii
lei,
- la codul 43.10.33 „Subvenţii din bugetul Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale” + 109,00 mii lei,
În cadrul cheltuielilor, acestea se modifică cu suma de +432,44 mii lei/-320,94
mii lei la:
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – CHELTUIELI CURENTE astfel:
Titlului I „Cheltuieli de personal”se modifică cu suma de +213,50 mii lei, astfel:
o 10.01.05 „Sporuri pentru condiții de muncă”
= + 189,00 mii lei;
o 10.01.11 „Fond aferent plății cu ora”
= + 20,00 mii lei;
o 10.01.29 „Stimulentul de risc”
= + 2,50 mii lei;
o 10.01.30 „Alte drepturi salariale în bani”
= + 2,00 mii lei.
Titlului II „Bunuri şi servicii” se modifică cu suma de +218,94 mii lei /-320,94 mii
lei astfel:
o 20.01.01 „Furnituri de birou”
= - 20,00 mii lei;
o 20.01.03 „Încălzit, iluminat si forța motrică”
= - 200,00 mii lei;
o 20.01.04 „Apă, canal si salubritate”
= -10,00 mii lei;
o 20.01.05 „Carburanți și lubrifianți”
= +1,00 mii lei;
o 20.01.06 „Piese de schimb”
= -10,00 mii lei;
o 20.01.07 „Transport”
=
+5,00 mii lei;
o 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”
=
+2,00 mii lei;
o 20.01.09 „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional” = -20,30 mii lei;
o 20.01.30 „Alte bunuri si servicii pt întreţinere şi funcţionare” = -30,00 mii lei;
o 20.02. „ Reparații curente”
=
-0,26 mii lei;
o 20.04.01 „Medicamente”
=
+0,80 mii lei;
o 20.04.02 „Materiale sanitare”
= +99,88 mii lei;
o 20.04.03 „Reactivi”
= +100,00 mii lei;
o 20.04.04 „Dezinfectanţi”
= -30,38 mii lei;
o 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”
=
+0,26 mii lei;
o 20.09 „Materiale de laborator”
= +10,00 mii lei.
În contextul celor de mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus rectificarea bugetului Spitalului Municipal Brad, atât la venituri cât și la
cheltuieli 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, 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.
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. 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 8 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 146/2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020
al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Punctul nr. 6. Informarea nr. 37.460/18.09.2020 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.
Suplimentar 3. Nota nr. 37.825/22.09.2020 a Compartimentului Autorizare,
Monitorizare, Control, Transport Public Local, Transport în Regim de Taxi și de
Închiriere din care rezultă că S.C. LOMIR CLEAN S.R.L., prin adresa înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 35.580/31.08.2020, comunică încetarea activității de
transport persoane prin curse regulate, pe traseul Brad – Valea Bradului și retur. Ca
urmare, Municipiul Brad, în calitate de autoritate contractantă, a inițiat procedurile de
atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de
persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin Sistemul Electronic de Achiziții
Publice, conform anunțurilor de participare simplificată nr. SCN1069311/04.06.2020 și
SCN1070514/25.06.2020., însă la data limită de depunere a ofertei (19.06.2020,
respectiv 07.07.2020) din lipsa ofertanșilor înscriși, acestea au fost anulate. Față de
această situație, se recomandă gestiunea directă a serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze și înființarea unei societăți cu
răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Brad, prin Consiliul Local al
Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că sunt probleme legate de asigurarea
transportului public local în sensul că operatorul local a refuzat să mai efectueze
transportul pe ruta Valea Bradului și ca urmare trebuie înființat un Serviciu Public de
Transport Public, ca S.R.L. în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, propune înființarea în cel mai scurt timp a
serviciului prin care să se asigure transportul cu mijloace proprii pe ruta Valea Bradului
și pe celelalte rute din satele aparținătoare municipiului Brad, inclusiv curse interne. De
asemenea, propune ca înființarea serviciului să se facă din bugetul anului viitor pentru că
există posibilitatea accesării fondurilor europene pentru municipiile care au înființate
servicii de transport public local. Mai arată că, din păcate, transportul pe aceste rute
trebuie subvenționat de la bugetul local întrucât pentru majoritatea transportatorilor nu
este rentabil și atunci se solicită subvenționarea lui de la bugetul local.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită un acord de principiu pentru a iniția
înființarea serviciului.
Doamnele și domnii consilieri locali sunt de acord în unanimitate cu înființarea
Serviciului de Transport Public Local de Persoane în Municipiul Brad.
Punctul nr. 7. Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că suntem într-o perioadă de campanie
electorală în care dezinformarea și minciuna au devenit un sport pentru unii dintre
competitori, în sensul că pe una dintre rețelele de socializare a circulat un filmuleț care a
fost postat de unul dintre candidații la funcția de primar, filmuleț în care se spunea că
terenul de sport construit în Cartierul Micro 1 (Peste Luncoi) ar fi costat o anumită sumă
de bani. Arată că valoarea lucrării a fost de 441 mii lei la care se adaugă T.V.A.-ul de
88.900 lei, iar recepția lucrării este de 434.500 mii lei, fără T.V.A., sumă reprezentând
jumătate din ceea ce s-a spus în acel filmuleț.
Domnul Primar, Florin Cazacu, își exprimă nemulțumirea față de modul în care
unii candidați la funcția de primar dezinformează cetățenii și precizează că în calitate de
primar va face apel la justiție pentru acuze nefondate, pentru injurii sau calomnii la
adresa dumnealui.
Domnul consilier local, Ioan Hărăguș, se adresează domnului Primar, doamnelor
și domnilor consilieri, doamnei Secretar General al Municipiului Brad și auditoriului
prezent precizând că acum este ultima ședință din cele 3 legislaturi la care participă în
calitate de consilier local, drept pentru care mulțumește tuturor pentru colaborare și
dorește succes celor care vor conduce în continuare municipiul Brad. Mulțumește pentru
toate întâlnirile care le-a avut și în cei 12 ani crede că a contribuit la cele aproape 8.000
de proiecte care s-au derulat în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad, cu
prezența, cu ridicarea mâinii, cu completarea printr-un cuvânt, considerând că și-a
îndeplinit datoria în calitate de membru al acestui consiliu.
Domnul consilier local, Ioan Hărăguș, mulțumește domnului Primar, pentru
colaborare, pentru cei 12 ani care i-a petrecut în cadrul Consiliului Local al Municipiului
Brad și speră ca în continuare fiecare să-și continue activitatea. Mulțumește pentru tot,
dorește tuturor succes în continuare și spera să se întâlnească cu bine pe viitor pe străzile
orașului.

Domnul președinte de ședință, Ionel-Daniel Adam, îl felicită pe domnul consilier
local, Ioan Hărăguș, pentru contribuția adusă în cadrul Consiliului Local al Municipiului
Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulțumește consilierilor locali care au susținut
proiectele inițiate de dumnealui, în calitate de Primar, mulțumește pentru activitatea
desfășurată și pentru implicarea de care au dat dovadă în cadrul Consiliului Local al
Municipiului Brad. Mulțumește în mod special celor care nu vor mai fi consilieri locali,
celor care nu mai au locuri eligibile dar care au pus foarte mult suflet și anume: domnul
Iosif Manea, doamna Alexandra Chiș, domnului Viorel Curtean, seniorii Consiliului
Local, precum și doamnei Ancuța Florentina Miheț, domnului Ioan Hărăguș și domnului
Bogdan-Sorin Ștefea. Face referire și la ceilalți trei consilieri locali care și-au încetat
mandatul înainte de termen datorită unui gest nepotrivit: Vasile Poenaru, Vasile Bârea și
Petru Voicu Huieț și precizează că orice traseism politic trebuie sancționat drastic, iar
dumnealui salută ordinul Prefectului Județului Hunedoara, căci toți care pornesc pe un
drum politic trebuie să meargă pe acest drum până la capăt.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că poate în legislatura viitoare vor mai fi
unele persoane, în afara celor enumerate, care nu vor mai avea calitatea de consilier
local sau de primar, dar dumnealui și fiecare dintre cei prezenți pot să stea cu capul sus
că și-au îndeplinit datoria față de comunitate.
Domnul Primar, Florin Cazacu, le dorește tuturor sănătate și speră să se
reîntâlnească cu bine. Mai arată că Bradul este un oraș mic și este dureros că foarte mulți
aruncă cuvinte grele și crează niște răni care nu se vor închide multă vreme; este dureros
că unii așa au înțeles să facă politică, dar speră ca Dumnezeu să le dea gândul cel bun și
să își dea seama că activitatea depusă de actualul legislativ și de către dumnealui ca și
primar, a adus un mare plus municipiului Brad. În contextul celor expuse, invită pe toți
cei prezenți să se deplaseze la sala Cinematografului ZARAND pentru a vedea un
obiectiv propus care este atins cu scopul de a crește calitatea vieții în municipiul Brad.
De asemenea, în Ziarul local ZARANDUL se pot vedea o parte din realizările actualului
mandat care nu sunt doar ale Primarului, Florin Cazacu, ci sunt ale întregii comunități și
ale întregului Consiliu Local al Municipiului Brad, cum ar fi: Piața Agroalimentară,
terenul de sport din Cartierul Micro 1 (peste Luncoi), Centrul de Agrement pentru tineri,
strada Avram Iancu, foarte multe alte străzi, extinderea rețelei de apă și canalizare,
aprobarea Proiectului de gaz metan, Biserica „Sf. Varvara” din Cartierul Micro 1 (peste
Luncoi), drumul de la Mesteacăn, proiectele aprobate pentru Grădinița cu Program
Prelungit „Floare de Colț”, pentru Ambulatoriul de Specialitate, toate acestea
reprezentând doar o parte din ce s-a făcut în acest mandat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulțumește consilierilor locali pentru ceea ce au
făcut pentru comunitatea brădeană, mulțumește pentru susținerea proiectelor inițiate de
dumnealui și îi asigură de respectul său și de faptul că îl prețuiește pe fiecare în parte
atât cât merită.

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din
data de 24 septembrie 2020.
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