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 Convocarea consilierilor locali validați de către Judecătoria Brad pentru şedinţa 

privind ceremonia de constituire a consiliului local s-a fãcut în data de 20 octombrie 

2020 prin Ordinul Prefectului Judeţului Hunedoara nr. 597/20.10.2020 pentru data de 22 

octombrie 2020 la ora 15,00, în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1) - (3) din 

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

ulterioare, precum și ținându-se cont de prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv ale  H.G. nr. 856/2020 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 

2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 Secretarul General al Municipiului Brad a comunicat, telefonic, de îndată, 

consilierilor locali ale căror mandate au fost validate, locul, data și ora ședinței privind 

ceremonia de constituire convocată de către Prefectul Județului Hunedoara. 

 Anterior deschiderii ședinței, Secretarul General al Municipiului Brad a făcut 

apelul nominal al  consilierilor locali validați de către Judecătoria Brad, fiind prezenți un 

număr de 16 consiliei locali din totalul de 16 consilieri locali ale căror mandate au fost 

validate. 

 Ședința a fost deschisă de către Prefectul Județului Hunedoara, domnul Călin – 

Petru Marian, care a arătat că scopul şedinţei este constituirea Consiliului Local a 

Municipiului Brad, urmare a alegerilor autorităţilor publice locale din 27.09.2020 și pentru 

început a transmis un călduros salut și i-a felicitat pe consilierii locali pentru alegerea pe 

aceste funcții de răspundere și demnitate. 

 În continuare, domnul Prefect a precizat că la alegerile locale pentru autoritățile 

administrației publice locale din 27 septembrie 2020, în municipiul Brad au fost aleși un 

număr de 17 consilieri locali fiind prezenți la ședință un număr de 16 consilieri. 

 A precizat, de asemenea, că din documentele prezentate s-a constatat  îndeplinirea 

condițiile prevăzute la 116 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi 



completările ulterioare, respectiv prin Încheierea civilă nr. 1101/CC/19.10.2020 a 

Judecătoriei Brad au fost validați un număr de 16 mandate de consilier local, mai mare 

decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor 

consiliului local stabilit potrivit art. 112 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv 16 și de asemenea a fost invalidat mandatul 

consilierului local declarat ales, domnul Cazacu Florin, ca urmare a renunțării la mandat. 

 Domnul Prefect, a menționat că la ceremonie participă în calitate de invitați, 

domnul Cazacu Florin, primarul ales la data de 27 septembrie 2020, doamna Rogoveanu 

Monica, președintele Judecătoriei Brad, precum și alți invitați (max. 25 conform H.G. nr. 

856/2020). 

 Domnul Prefect, a mai precizat că lucrările şedinţei de constituire, în conformitate 

cu prevederile art. 116 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, 

ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locaili  ale căror mandate au fost validat, iar 

din datele puse la dispoziţie rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul, Mureș 

Mihai, născut la data de 05 noiembrie 1944, iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt 

doamna Beciu Adina și domnul Benea Adrian Marius născuţi la data de 20 august 1989, 

respectiv la data de 12 august 1985, care sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei.  

 Domnul preşedinte de vârstă, Mihai Mureş, a dat cuvântul doamnei Președinte a 

Judecătoriei Brad, Rogoveanu Monica, să prezinte Încheierea pronunțată de Judecătoria 

Brad prin care au fost validate mandatele consilierilor locali declarați aleși la alegerile 

locale din data de 27 septembrie 2020. 

 Doamna Președinte, Rogoveanu Monica, a precizat că pentru prima dată, conform 

Codului administrativ, au fost investiți și, totodată, onorați să valideze mandatele 

consilierilor locali, nu doar a domnului primar astfel cum se făcea până acum. În 

continuare, doamna președinte a dat citire Încheierii  civile nr. 1101/CC/2020 a 

Judecătoriei Brad, pronunțată în ședința din camera de consiliu din data de 19 octombrie 

2020, în dosarul nr. 1681/195/2020, definitivă prin neapelare la data de 22.10.2020. 

 Președintele de vârstă a prezentat ordinea de zi: 

  1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși ale căror 

mandate au fost validate de către Judecătoria Brad. 

  2. Depunerea jurământului de către primarul municipiului Brad, domnul 

Cazacu Florin. 
 

 1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși ale căror 

mandate au fost validate de către Judecătoria Brad. 



 Președintele de vârstă a invitat consilierii locali aleși ale căror mandate au fost 

validate să depună, potrivit prevederilor art. 117 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, următorul jurământ în 

limba română: 

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot 

ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului 

Brad.  
Aşa să îmi ajute Dumnezeu!” 

 Președintele de vârstă a prezentat numele fiecărui consilier local care  urma să 

depună individual jurământul. 

 Consilierii locali, în ordinea prezentată de către președintele de vârstă, s-au 

prezentat în fața Prefectului Județului Hunedoara și, cu mâna dreaptă pe biblie și 

constituție, au dat citire jurământului. 

 Consilierii locali, după depunerea jurământului, au semnat cele două exemplare 

din Jurământ, un exemplar fiindu-le înmânat de către Secretarul General al Municipiului 

Brad. 
 

 2. Depunerea jurământului de către primarul municipiului Brad, domnul 

Cazacu Florin. 

 Președintele de vârstă a precizat că primarul municipiului Brad, domnul Cazacu 

Florin, a fost validat de către Judecătoria Brad  și a rugat Președintele Judecătoriei Brad 

să dea citire încheierii civile. 

 Președintele Judecătoriei Brad, domana Rogoveanu Monica, a dat citire  Încheierii 

civile nr. 1078/CC/2020 pronunțată în ședința din camera de consiliu din data de 15 

octombrie 2020 în dosarul nr. 1680/195/2020, definitivă prin neapelare la data de 

19.10.2020. 

 Președintele de vârstă a invitat primarul să depună jurământul. 

 Primarul s-a prezentat în fața Prefectului Județului Hunedoara și, cu mâna dreaptă 

pe biblie și constituție, a dat citire jurământului. 

 Președintele de vârstă a întrebat dacă dorește cineva să ia cuvântul. 

 Primarul municipiului Brad  și-a manifestat dorința de a lua cuvântul, precizând 

următoarele: ”Felicit consilierii locali pentru alegerea și realegerea unora dintre ei! Este 

un moment festiv, un moment de mare importanță pentru comunitatea noastră! Acum 16  

ani, în aceeași sală, cu unii dintre dumneavoastră alături de mine, porneam pe un drum 

destul de greu pentru dezvoltarea municipiului Brad. Am reușit să facem foarte multe 

lucruri bune împreună și iată că,  pentru a 5-a oară,  am fost ales primar al municipiului 

Brad! Am avut o misiune foarte grea pe care am reușit, cu sprijinul cetățenilor, să o duc 

la îndeplinire. Astăzi cu un alt format, împreună cu o altă structură de consilieri trebuie 

să continuăm drumul pentru dezvoltarea orașului nostru! Citind acest jurământ, cred că 

fiecare dintre dumneavoastră ați avut o emoție specială, dar vreau să subliniez câteva 

cuvinte care trebuie să aibă rezonanță în activitatea noastră de acum încolo: buna – 

credință, puterea fiecăruia dintre noi, priceperea fiecăruia dintre noi și mai ales binele 



locuitorilor municipiului Brad. Nu se vorbește nimic de partide, nu se vorbește nimic de 

interesul personal!Vreau să aveți acest jurământ permanent în suflete și în minte atunci 

când votați, atunci când luați decizii, atunci când hotărâți destinele locuitorilor 

municipiului Brad! Lăsați de o parte interesele partidului și mai ales interesele 

personale! Vreau să mulțumesc consilierilor locali de până acum care au fost oameni 

vrednici, oameni care mi-au dat foarte mult sprijin și alături de care am făcut foarte 

multe lucruri bune în orașul nostru! Sper ca și actuala echipă să devină o echipă 

puternică, înțeleaptă, care să susțină inițiativele legale ale primarului ! Vă mulțumesc 

mult de tot pentru sprijin! Să fie o zi bună și un mandat de succes!” 

 Prefectul Județului Hunedoara, încheiere, a apreciat că în această zi a fost un 

moment solemn și cu mare încărcătură emoțională pentru cei care sunt aleși consilieri 

locali pentru prima dată, dar și pentru consilierii locali mai vechi, pentru faptul că s-a 

jurat cu mâna pe biblie. A felicitat consilierii locali și i-a asigurat că Instituția Prefectului 

Județului Hunedoara le va fi alături, atât lor cât și domnului primar. 

 A precizat, de asemenea, că provine din această zonă și că este mândru pentru 

faptul că a venit în această zi la Brad unde s-a intrat într-o nouă competiție în care 

consiliul local este atât de divers și de unde vor ieși cele mai bune idei pentru 

comunitatea brădeană. A urat succes pentru a servi interesele locuitorilor municipiului 

Brad și multă putere de muncă! 

 Președintele de vârstă a mulțumit tuturor pentru participare și a declarat închisă 

ședința de ceremonie pentru constituirea Consiliului Local al Municipiului Brad.  
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