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Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa 

extraordinară  din data de 06 octombrie 2020 s-a făcut telefonic, în aceeași dată, în baza 

Dispoziţiei nr. 576/06.10.2020 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. 

La şedinţă au participat 11 consilieri locali din cei 14 consilieri locali în funcţie, 3 

consilieri locali fiind absenți: Dorin Sorin David, Bogdan-Sorin Ștefea și Claudia Mager. 

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. De asemenea, menționează 

că noul Consiliul Local nu a depus jurământul, astfel că se poate funcționa legal cu 

vechiul Consiliu Local. 

 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 pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2020 

privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul Termoficare și a 

graficului de eșalonare anuală a plăților  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE 

PUNCT TERMIC  NR. 4  ŞI  A REŢELELOR  AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL 

HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 



  3.  Proiect de hotărâre privind  furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în 

scopul încălzirii locuinţelor din municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiții a  locuinței nr. 73, etaj 

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

Hunedoara, fostului chiriaș, doamna Lazăr Gica - Virginia - iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 5. Adresa Spitalului Municipal Brad înregistrată la Primăria Municipiului Brad 

sub nr. 38646/30.09.2020 cu privire la motivarea replanificării termenului de acreditare 

ciclul II Spital Municipal Brad. 

 6. Procesul verbal de predare – preluare a bunurilor transmise fără plată din 

administrarea Spitalului Județean de Urgență Deva în administrarea Spitalului Municipal 

Brad. 
  

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

prezentată care se aprobă cu 11 voturi ”pentru” și 3 consilieri locali absenți (Dorin 

Sorin David, Bogdan-Sorin Ștefea și Claudia Mager). 

 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”. 

     Prin adresa nr. HDG_STZ 16573/23.09.2020 a Direcției Generale Regionale a 

Finanțelor Publice – Timișoara  Activitatea județeană de trezorerie și contabilitate 

publică Hunedoara,  s-a comunicat Municipiului Brad suplimentarea sumelor defalcate 

din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b 

– d din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu suma de 34,00 mii lei, pentru plata 

cheltuielilor cu bunurile și serviciile. 

  De asemenea la buget s-au încasat venituri în plus față de cele prognozate în 

sumă de 124,22 mii lei. 

      Ținând cont de cele mai sus prezentate veniturile bugetului Municipiului Brad 

pe anul 2020 se modifică cu suma de  158,22  mii  lei la următoarele capitole bugetare: 

-   03.02   - „Impozit pe venit”…................................................4,27 mii lei; 



-   07.02   - „Impozite și taxe pe proprietate”…........................76,08 mii lei; 

-   11.02   - „Sume defalcate din T.V.A.”…...............................34,00 mii lei; 

-   16.02   - „Taxe pe utilizarea bunurilor”…............................... 3,75 mii lei; 

- 42.02   – „Subvenții de la bugetul de stat” ............................. 9,66 mii lei; 

- 48.02   – „Sume primite de la UE” ...................................... .30,46 mii lei, 

iar cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 se modifică cu suma de 

158,22  mii  lei la  următoarele capitole bugetare: 

- 65.02  –„Învățământ”…………………..................................…34,00 mii lei; 

- 68.02 – ”Asigurări și asistență socială”………………………….5,00 mii lei, 

- 70.02 – ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”……………...61,68 mii lei; 

- 81.02 – ”Combustibil și energie”……………………….………57,54 mii lei. 

Precizează că subcapitolul ”Bunuri și servicii” ale capitolului bugetar 51.02 

”Autorități publice și acțiuni externe” s-a diminuat cu suma de 25,00 mii lei, majorându-

se cu această sumă subcapitolul ”Cheltuieli de capital” al aceluiași capitol în vederea 

dotării Punctului de informare turistică. 

De asemenea, se diminuează obiectivul de investiții ”Parcare și alee de acces 

strada Liceului, bloc 19 - 25” cu suma de 1,00 mii lei, sumă care se alocă unui nou 

obiectiv de investiții ”Parcare strada Aleea Poștei”. 

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

propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 cu suma de  158,22 mii lei 

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 8 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu 11 voturi "pentru” și 3 consilieri locali absenți (Dorin 

Sorin David, Bogdan-Sorin Ștefea și Claudia Mager). se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 147/2020 privind rectificarea  bugetului local al Municipiului 

Brad pe anul 2020. 

 

 Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 35/2020 privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul 

Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților  pentru obiectivul de 



investiții „MODERNIZARE PUNCT TERMIC  NR. 4  ŞI  A REŢELELOR  AFERENTE 

ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL 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, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

35/2020 s-a aprobat participarea Municipiului Brad la Programul Termoficare, precum și 

graficul de eșalonare anuală a plăților  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE 

PUNCT TERMIC  NR. 4  ŞI  A REŢELELOR  AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEŢUL HUNEDOARA”. 

Acest proiect a fost promovat pentru continuarea lucrărilor de reabilitare şi 

modernizare a sistemului public de termoficare, având ca efecte finale diminuarea 

pierderilor tehnologice de energie termică, creşterea performanţelor economice ale 

acestuia şi îmbunătăţirea confortului pentru utilizatorii sistemului. 

 Durata de execuție a investiției este de 8 luni, conform graficului de realizare a 

investiției. 

Valoarea totală a devizului general este de 1.842.484 lei cu TVA. 

Având în vedere cheltuielile efectuate anterior pentru proiectare și obținere avize 

în valoare de 67.176,73 lei, valoarea estimativă a cheltuielilor pentru realizarea 

investiției a devenit 1.775.307,27 lei, din care: 

- din bugetul local       266.296,09 lei 

- din bugetul de stat 1.509.011,18 lei. 

Eșalonarea plăților s-a făcut pe o perioadă de 24 luni, respectiv pe anii 2020-2021. 

Astfel, pentru primul an de investiție, 2020, s-au alocat de la bugetul local 

138.200 lei și respectiv 783.133 lei  de la bugetul de stat.  

Prin adresa nr. 213/22.09.2020 a S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. DEVA, 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 37992/23.09.2020, executantul 

lucrărilor de modernizare a Punctului termic nr. 4 și a rețelelor termice aferente a 

solicitat suplimentarea finanțării pe anul 2020 cu suma de 383.575,15 lei cu TVA. 

În susținerea solicitării s-au menționat următoarele aspecte: 

  - pentru punerea în funcțiune a Punctului termic nr. 4, respectiv alimentarea 

cu energie termică a blocurilor P1, P5, 60, 3A, 3B, 4A, 4B și ANL 2003, este necesară 

aprovizionarea de urgență cu următoarele utilaje: 

   - modul de încălzire și a.c.m.; 

   - modul de expansiune și adaos -1.500 l; 

  - pentru închiderea clădirii Punctului termic nr. 4 și finalizarea finisajelor 

interioare este necesară aprovizionarea  și montarea rezervorului de 5.000 l pentru apă 

caldă menajeră;  

  - pentru punerea în funcțiune a utilajelor de încălzire este necesară 

executarea instalațiilor electrice de forță. 

  Astfel, sumele necesare pentru lucrări de construcții interioare,  instalații electrice, 

procurare utilaje și montajul acestora în punctul termic sunt: 



  - utilaje: 221.070 lei fără TVA, respectiv 263.073,3 lei cu TVA; 

  - montat utilaje: 26.906,06 lei fără TVA, respectiv 32.018,21 lei cu TVA; 

  - instalații electrice în PT: 30.706 lei fără TVA, respectiv 36.540,14 lei cu 

TVA; 

  - lucrări interioare de construcții: 43.650 lei fără TVA, respectiv 51.943,5 

lei cu TVA. 

  TOTAL:  383.575,15 lei cu TVA, din care: 

   - contribuție de la buget local: 57.536,27 lei cu TVA; 

   - cofinanțare de la bugetul de stat: 326.038,88 lei cu TVA. 

 Precizează că prin suplimentarea cofinanțării de la bugetul de stat pentru anul 

2020 cu suma de 326.038,88 lei cu TVA din suma alocată pentru anul 2021 de 725.879 

lei cu TVA, respectiv suplimentarea contribuției de la bugetul local pentru anul 2020 cu 

suma de 57.536,27 lei cu TVA din suma alocată pentru anul 2021 de 128.096 lei cu 

TVA, valoarea Contractului de finanțare nr. 101658/MLPDA/24.07.2020, nr. 

34238/UAT/13.08.2020 de 1.509.012 lei cu TVA rămâne neschimbată, urmând a fi 

încheiat un act adițional la acesta privind o nouă eșalonare a sumelor pe anii 2020 – 

2021.  

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

propus modificarea art. 2 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 35/2020, conform  

graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivul de investiții    

„MODERNIZARE PUNCT TERMIC  NR. 4  ŞI  A REŢELELOR  AFERENTE ÎN 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA„. 

         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, 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 11 voturi "pentru” și 3 consilieri locali absenți (Dorin 

Sorin David, Bogdan-Sorin Ștefea și Claudia Mager) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 148/2020 pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

35/2020 privind aprobarea participării Municipiului Brad la Programul Termoficare 

și a graficului de eșalonare anuală a plăților  pentru obiectivul de investiții 
„MODERNIZARE PUNCT TERMIC  NR. 4  ŞI  A REŢELELOR  AFERENTE ÎN 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”.  



 

 Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind  furnizarea energiei termice în sistem 

centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor din municipiul 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, datorită scăderii temperaturilor 

exterioare și ținând cont de prognoza meteo pentru perioada următoare care indică 

răcirea vremii, prin adresa nr. 1738/05.10.2020, înregistrată la Primăria Municipiului 

Brad sub nr.  39028/05.10.2020, S.C. TERMICA BRAD S.A. solicită aprobarea 

perioadei de furnizare a energiei termice pentru populație în municipiul Brad. 

 Perioada de furnizare a energiei termice este corelată cu facilităţile ce se acordă 

familiilor cu venituri reduse, prin efectul O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece, actualizată, dar, şi cu prevederile H.G. nr. 

425/1994 de aprobare a Regulamentului de furnizare a energiei termice, potrivit cărora 

furnizarea devine obligatorie dacă, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18,00 – 6,00, se 

înregistrează valori medii zilnice de temperatură ale aerului exterior de  + 10 grade 

Celsius sau mai mici.  

Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus ca, începând cu 

data de 1 noiembrie 2020 până la data de 31 martie 2021, să se aprobe furnizarea 

energiei termice în sistem centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor din municipiul Brad 

de către operatorul local de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, cu 

obligaţia acestuia de a efectua probele tehnologice înainte de începerea furnizării 

energiei termice.  

  De asemenea, intervalul propus pentru furnizarea energiei termice  01.11.2020 - 

31.03.2021 se corelează şi cu prevederile O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor 

locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, 

actualizată, potrivit cărora în acest interval energia termică livrată populaţiei poate fi 

subvenţionată de la bugetul local. 

   Precizează că pentru sezonul rece 2020 – 2021 prețul energiei termice nu se 

modifică, acesta fiind cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2018 privind 

aprobarea prețului local pentru producerea, transportul și distribuția energiei termice 

livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A. 

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

Brad spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre 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. 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 6 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 11 voturi "pentru” și 3 consilieri locali absenți (Dorin 

Sorin David, Bogdan-Sorin Ștefea și Claudia Mager) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 149/2020 privind  furnizarea energiei termice în sistem 

centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor din municipiul Brad.  

 

 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiții a  

locuinței nr. 73, etaj III,  din Blocul  105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian 

Păunescu, nr.2, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, doamna Lazăr Gica - Virginia.  

 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. 38985/05.10.2020, doamna Lazăr Gica Virginia a solicitat o 

nouă repartiție pentru locuința nr. 73, etaj III, din Blocul 105 G de pe strada Adrian 

Păunescu din municipiul Brad, județul Hunedoara. 

 Menționează că doamna Lazăr Gica - Virginia a fost beneficiarul Contractului de 

închiriere nr. 22865/14.09.2018 pentru locuința mai sus amintită, dar nu s-a putut 

prezenta pentru prelungire, fiind plecată din localitate. 

 Totodată, anexat cererii, doamna Lazăr Gica - Virginia 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  S.C. TERMICA BRAD S.A..  Are în schimb datorii la chirie în valoare de 132,24 

lei, sumă pe care s-a obligat să o achite până la data de 16 octombrie 2020. 

 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. 73, etaj III, din blocul  105 G, de 

pe  strada Adrian Păunescu, din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, doamnei Lazăr 

Gica - Virginia, fost  chiriaş al cărui contract de închiriere a expirat și propune plenului 

Consiliului Local Brad dezbaterea și aprobarea acestuia 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. 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 11 voturi "pentru” și 3 consilieri locali absenți (Dorin 

Sorin David, Bogdan-Sorin Ștefea și Claudia Mager) se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 150/2020 privind aprobarea unei noi repartiții a  locuinței nr. 73, 

etaj III,  din Blocul  105 G situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr.2, 

judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, doamna Lazăr Gica - Virginia.  

 

 5. Adresa Spitalului Municipal Brad înregistrată la Primăria Municipiului 

Brad sub nr. 38646/30.09.2020 prin care Managerul Spitalului Municipal Brad solicită 

amânarea procedurii de acreditare ciclul II din perioada actuală de evaluare 28.06.2021 – 

02.07.2021, în luna decembrie 2022, având în vedere că în prezent spitalul are în 

derulare o serie de investiții și se dorește utilizarea fondurilor respective pentru 

îmbunătățirea punctajului obținut la acreditare. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că investițiile sunt următoarele: 

- realizarea unei rezerve de consum apă potabilă pentru întreaga unitate, conform 

planului operațional de conformare nr. 8564/13.09.2019; 

- realizarea unei stații de epurare a apelor uzate, pentru compartimentul de boli 

infecțioase, conform planului operațional de conformare nr. 8564/13.09.2019; 

- modernizarea și consolidarea clădirii unde funcționează Compartimentul de Obstetrică-

Ginecologie, în special zona de sterilizare instrumentar medical, conform planului 

operațional de conformare nr. 8564/13.09.2019; 

- finalizarea implementării și menținerii Standardului ISO 9001 : 2015; 

- realizarea unei arhive care să corespundă legislației în vigoare și care să asigure 

confidențialitatea, integritatea și securitatea datelor; 

- amenajarea unui spațiu pentru a se asigura asistența spirituală conform confesiunii 

pacientului; 

- achiziționarea unui aparat digital nou Roetgen-diagnostic, pentru a respecta practicile 

de radiodiagnostic, centrate pe nevoile pacientului, deoarece actualul este vechi; 

- amenajarea spitalizării de zi pentru fiecare secție separat de spitalizarea continuă, în 

limita posibilității actualei structuri. 

 Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț, propune ca pe lista de investiții 

să fie avută în vedere și Secția de Pediatrie. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în adresa spitalului este vorba de 

obiectivele propuse în vederea îmbunătățirii punctajului obținut la acreditare, iar nu de 

investiții noi. 



 Domnul consilier local, Ionel Circo, întreabă câte dintre aceste obiective fac parte 

dintre standardele de acreditare ale spitalului. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că primele două obiective sunt în curs de 

realizare, dar în același timp trebuie găsit un spațiu pentru realizarea punctului 

confesional. 

 Domnul consilier local, Ionel Circo, precizează că normele de acreditare pentru 

următorul ciclu implică angajarea unui farmacoterapeut cu rezidențiat, precum și a unui 

geriatru pentru că sunt multe paturi ocupate cu persoane de vârstă înaintată. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că în vechea secție de radiologie o să fie 

montate 6 paturi pentru persoane vârstnice. De asemenea, precizează că prioritar este 

întocmirea proiectului la rezerva de apă, realizarea stației de epurare a apei, a arhivei, a 

punctului confesional, achiziționarea  unui aparat digital nou Roetgen-diagnostic și 

montarea celor 6 paturi pentru persoanele vârstnice. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că pentru îngrijiri paleative este nevoie 

de 2 medici specialiști, un psihiatru, dar spitalul nu are un spațiu pentru a fi amenajat în 

acest sens. 

  Domnul consilier local, Ionel Circo, întreabă dacă se va obține amânarea de la 

organismul de acreditare. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că spitalul va obține amânarea. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că va semna solicitarea spitalului, dar 

cu termene clare de realizare a obiectivelor date la Managerul Spitalului Municipal 

Brad.  

 Doamnele și domnii consilieri locali sunt de acord în unanimitate cu solicitarea 

spitalului. 

 

 6. Procesul verbal de predare – preluare a bunurilor transmise fără plată din 

administrarea Spitalului Județean de Urgență Deva în administrarea Spitalului 

Municipal Brad. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, prezintă Procesul verbal prin care Spitalul 

Județean de Urgență Deva a transmis Spitalului Municipal Brad, prin intermediul 

Consiliului Județean Hunedoara, 2 aparate de ventilație mecanică Hoffrichter Carpat II 

Pro. 

 Doamnele și domnii consilieri locali sunt de acord în unanimitate cu preluarea 

aparatelor. 

 

 Doamna consilier local, Alexandra Chiș, precizează că sunt câțiva taximetriști în 

oraș care refuză să transporte locuitorii municipiului pe străzile Zarand, Oituz și altele 

asemenea,  cu motivația că străzile sunt prost întreținute. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că o să aibă în atenție această problemă, 

dar aceste situații sunt aroganțe nejustificate din partea unor taximetriști.  

 



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

declară închise lucrările şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al Municipiului Brad 

din data de 06 octombrie 2020.  

 

 

 

Brad, 06 octombrie 2020 

                                   
          

 

 

 
                                                

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   SECRETAR GENERAL  

                     Ionel - Daniel Adam                                         Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 


