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Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din 

data de 22 decembrie 2020 s-a făcut în data de 18.12.2020, urmare Dispoziţiei nr. 

773/18.12.2020 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 134 

alin. 2 și 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, la început, 15 consilieri locali din cei 17 consilieri 

locali în funcție, ulterior 15 consilieri locali, lipsă fiind domnul consilier local, Vasile 

Podaru.  A  întârziat domnul consilier local, Ionel Circo. 

La şedinţă au participat și 2 delegaţi săteşti din cei 3 delegaţi săteşti din satele 

aparținătoare municipiului Brad: domnul Botaș Darius Florin - delegat sătesc în satul 

Ruda Brad şi domnul Ometa Marian Vasile - delegat sătesc în satul Ţărăţel, lipsă fiind 

domnul Oprea Liviu Petru - delegat sătesc în satul Valea Bradului. 

În calitate de invitat a participat domnul Golea Horia, şef Ocol Silvic 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,  a constatat şedinţa legal constituită, 

a declarat deschise lucrările acesteia și i-a invitat pe toți cei prezenți să audieze o strofă 

din Imnul Național al României. 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, a supus 

aprobării procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din 26 noiembrie 

2020 care a fost aprobat cu 15 voturi "pentru”, un consilier absent (Vasile Podaru) şi 

un consilier local întârziat (Ionel Circo). 



Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, a supus 

aprobării procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliul Local Brad convocată de 

îndată pentru 8 decembrie 2020 care a fost aprobat cu 15 voturi "pentru”, un consilier 

absent (Vasile Podaru) şi un consilier local întârziat (Ionel Circo). 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, a supus 

aprobării procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliul Local Brad convocată de 

îndată pentru 10 decembrie 2020 care a fost aprobat cu 15 voturi "pentru”, un 

consilier absent (Vasile Podaru) şi un consilier local întârziat (Ionel Circo). 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, a supus 

aprobării procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliul Local Brad convocată de 

îndată pentru 17 decembrie 2020 care a fost aprobat cu 15 voturi "pentru”, un 

consilier absent (Vasile Podaru) şi un consilier local întârziat (Ionel Circo). 

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

reamintit 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, a dat cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, l-a rugat pe domnul Primar, 

Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a mulțumit consilierilor locali pentru prezența la 

ședința de consiliu și a dat citire proiectului ordinii de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale 

 în municipiul Brad  pentru anul  2020- inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2020 

privind aprobarea  burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor 

şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Brad 

în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021- inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească 

în anul 2021 o locuinţă socială – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

  4. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

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

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

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

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

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

Municipiului Brad nr. 49/2020 și respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad 

nr. 124/2020  - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de  locuinţe  construite de Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

   6. Proiect de hotărâre repartizarea  locuinţei nr. 10 din  blocul ANL  2010, scara A, 

etaj 1, situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara – inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

   7.  Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 25 din  blocul ANL  2010, 

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

Primarul Municipiului Brad. 

   8. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 22 din  blocul ANL  2010, 

scara B, etaj IV, situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 



  9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței  nr. 25,  scara 1, etaj II,  din Blocul 

de Locuințe Sociale, situat în municipiul Brad,  strada Șteampurile Vechi,  judeţul Hunedoara 

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea 

publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi  exploatarea şi valorificarea 

acesteia – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prețurilor de referință și a Listei de partizi  

pentru anul de producție 2021 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului anual  de acţiune  al  Direcției de 

Asistență Socială Brad pentru anul 2021 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Metodologiei  de identificare a persoanelor şi 

familiilor care sunt marginalizate social din municipiul Brad pentru anul 2021– iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului  de acțiuni sau  lucrări de interes 

local estimat a se efectua cu  personalul beneficiar de venit minim garantat,  potrivit Legii nr. 

416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021 pe raza municipiului Brad – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului privind obligaţiile şi 

responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru  buna 

gospodărire a Municipiului Brad în anul 2021 şi  a Programului  de măsuri privind 

gestionarea deşeurilor în municipiul Brad în anul 2021– iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

 16. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace  fixe și 

obiecte de inventar  de la Spitalul Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  modelului fișelor de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului Municipal 

Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

18. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe unele străzi  din 

municipiul Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă  în 

vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului 

de  dezinsecție, deratizare și dezinfecție a zonelor verzi aferente domeniului public al 

Municipiului Brad, la sediul Primăriei Municipiului Brad, precum și în incinta tuturor 

serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local Brad pentru anul 2021– iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă 

privind prestarea ”SERVICIULUI  DE   ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ A 

ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD” pentru anul 2021 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza studiu 

de fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de investiții "SISTEM DE 

MONITORIZARE VIDEO A TRAFICULUI RUTIER ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI,  



MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA" – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a devizului general pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DN74, 

STRADA MOȚILOR, GOȘA, ȚĂRĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA" – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 127/2016 privind  

aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al Serviciului Public de Desfacere - 

Han Piaţa si Obor – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Brad nr. 78/2013 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului 

Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin H.C.L. nr. 108/2016 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 25. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 53, etaj II  din Blocul 105 G, 

situat în  municipiul Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 26. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 56, etaj II  din Blocul 105 G, 

situat în  municipiul  Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 27. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 76, etaj III  din Blocul 105 G, 

situat în  municipiul  Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 28. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 99, etaj IV  din Blocul 105 G, 

situat în  municipiul  Brad,  strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii prin licitație publică a două 

imobile proprietatea privată a Municipiului Brad, în scopul desfășurării unor activități de 

cultivare legume – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 30. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din 

comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

 general al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 31. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Brad, județul 

Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 32. Informarea nr. 47233/18.12.2020 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

      33.  Diverse.                                       
                                                                                 
                                                                                              

     Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a supus la vot Ordinea de zi 

prezentată care s-a aprobat cu  15 voturi "pentru”, un consilier absent (Vasile 

Podaru) şi un consilier local întârziat (Ionel Circo). 

    Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a întrebat dacă sunt 

modificări sau suplimentări la ordinea de zi prezentată. 



Domnul Primar, Florin Cazacu,  a propus suplimentarea proiectului ordinii de zi 

cu următoarele puncte:   

           Suplimentar  1.   Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului Municipiului 

Brad pe anul 2020 - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

   Suplimentar  2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între UAT 

Municipiul Brad (partener) și ADR Vest (beneficiar) pentru proiectul ”Sprijin la nivelul 

Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”- inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

   Suplimentar   3.   Adresa nr. 17649/21.12.2020 a Direcției de Sănătate Publică 

Hunedoara. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a supus aprobării 

suplimentarea  Ordinei de zi, care s-a aprobat cu  15 voturi "pentru”, un consilier 

absent (Vasile Podaru) şi un consilier local întârziat (Ionel Circo). 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a supus aprobării Ordinea de zi 

în ansamblul ei care s-a aprobat cu 15 voturi "pentru”, un consilier absent (Vasile 

Podaru) şi un consilier local întârziat (Ionel Circo). 

 

A ajuns la şedinţă, domnul consilier local, Ionel Circo. 
 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, l-a rugat pe domnul Primar să 

dea citire primului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi: 

 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale în municipiul Brad  pentru anul  2020 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că, urmare prevederilor Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, se impune stabilirea nivelurilor  impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2021.   

Potrivit art. 495 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale 

adoptă hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

referitoare la: 

  - stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în 

sumă fixă  în limitele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 



- stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se determină 

pe bază de cotă procentuală, iar prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt 

prevăzute limite minime şi maxime, 

 - instituirea taxelor locale prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 - indexarea impozitelor și taxelor locale stabilite în sumă fixă sau prin aplicarea 

unei cote procentuale cu rata inflației; 

 - stabilirea nivelului bonificaţiei conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal. 

Conform art. 489 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, autoritatea 

deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate 

stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale în funcţie de următoarele criterii: 

economice,  sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia 

taxelor prevăzute la art. 494 alin.10 lit. b şi c din acelaşi act normativ.  

          Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de necesarul de venituri al bugetului local, 

faptul că beneficiem de reducerea cu 50% a impozitelor şi taxelor locale pentru 

persoanele fizice, potrivit O.G. nr. 27/1996,  a propus pentru anul 2021 o cotă adiţională 

de 6% a impozitelor şi taxelor locale la persoanele fizice, respectiv de 16% la 

persoanele juridice. 

          Astfel, pentru anul 2021  a propus următoarele  niveluri ale taxelor şi impozitelor 

locale: 

         A. -  Pentru calculul impozitului pe clădiri persoane juridice: 

             - cota de  impozit de 1% aplicată asupra valorii de inventar a clădirilor 

nerezidențiale; 

            - cota de impozit de 0,08% aplicată asupra valorii de inventar a clădirilor 

rezidențiale; 

     - cota de impozit de 5% pentru cazul în care valoarea impozabilă a clădirii nu a fost 

actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. 

        B.  -  Pentru calculul impozitului pe clădiri persoane fizice: 

             - cota de impozit de 0,08% aplicată asupra valorii impozabile determinată 

conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin înmulțirea suprafeței construite 

desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă 

corespunzatoare, conform tabelului din Anexa nr. 1a, la clădirile rezidențiale   

         - cota de impozit de 0,6% aplicată asupra valorii impozabile la clădirile 

nerezidențiale care poate fi: 

           a) - valoare rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referință; 

                b) - valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referință; 

              c) - valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință; 

             - în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul se calculează prin însumarea: 



                 a) impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 

457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

              b) impozitului determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, indicată 

prin declarație pe propria răspundere și cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu fie 

înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, prin aplicarea 

cotei stabilite conform art. 458 (0.6%) asupra valorii impozabile stabilite conform art. 

457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fără a fi necesară stabilirea valorii prin 

depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal. 

             - în cazul în care valoarea clădirii nerezidențiale nu poate fi calculată conform 

prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii 

impozabile determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

     - pentru cladirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate 

pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 

unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

             C.   – Impozitul/Taxa pe teren înregistrat la categoria de folosință terenuri cu 

construcții se stabilește luând în calcul suprafața terenului exprimată în hectare cu suma 

corespunzatoare prevăzută în tabelul din Anexa nr.1, în funcție de zona din cadrul 

localității; 

 D.  – Impozitul pe terenurile amplasate în intravilanul localităţii – orice altă 

categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii se determină prin înmulţirea 

suprafeţei exprimată în hectare cu nivelul impozitului stabilit potrivit art. 465 alin. 4 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  ţinând cont de zona în care este amplasat 

terenul şi de categoria de folosinţă înmulțită cu coeficientul de corecție al rangului 

localității, excepție fac terenurile proprietatea persoanelor juridice aflate în intravilan 

pentru care impozitul se calculează conform punctului C. 

     E. – Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţii se determină prin 

înmulţirea suprafeţei de teren exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută 

potrivit art. 465 alin. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ţinând cont de 

categoria de folosinţă şi zona în cadrul localităţii conform tabelului din Anexa nr. 1; 

   F.  - Impozitul pe mijloacele de transport deținute de către persoanele 

fizice/juridice se calculează conform art. 470 din Legea nr. 207/2015 privind Codului 

fiscal, indexate conform Hotărârilor Consiliului Local emise până în prezent, cu excepția 

celor de la capitolul II art. 470 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal care 

sunt prevazute în Anexa nr. 2; 

   G.  - Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, propun majorarea 

impozitului cu 200%, începând cu al treilea an, potrivit criteriilor ce urmează a fi 

stabilite prin hotărâre de consiliului local; 

   H.   - Pentru cladirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan propun 

majorarea impozitului cu 200% cu  criteriile de încadrare stabilite prin hotărâre de 

consiliu local; 

 



 I.   - Cota privind taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

prevăzută de art. 477 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se calculează 

prin aplicarea cotei de 3 % la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia 

TVA. 

  J.   - Taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate este prevăzută în Anexa 

nr. 3; 

 K. - Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor sunt cele 

prevăzute în Anexa nr. 4; 

  L. – Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea unei cote de impozit la 

suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor conform prevederilor 

art. 481 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal atfel: 

- 2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau 

altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ, 

orice competiție sportivă internă sau internațională sau oricare altă manifestare artistică. 

                 A propus scutirea de la plata impozitului pentru următoarele clădiri și terenuri: 

                a.) – clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de 

arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la 

alin. (1) lit. x); 

b.) – clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru perioada de până la 5 ani, 

începând cu data de 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 

 c.) - clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 3 alin.1 lit. b şi art. 4 alin.1 din Legea nr. 341/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 d.) - clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent clădirii de domiciliu, aflate în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.1 din Legea 159/2019 pentru 

modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările și completările 

ulterioare; 

e.) – clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de 

intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată 

realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în 

certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel 

cum este prevăzut în O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

         f.)  -  terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 

         g.)  -  suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi 

protejate; 

      h.) - terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele 

protejate; 



  i.) - terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 

alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

              A propus reducerea cu 50%  de la plata impozitului pentru următoarele clădiri, 

terenuri și mijloace de transport: 

                - clădirile rezidențiale ale persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv în unele 

localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării'', în conformitate 

cu Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilități persoanelor care 

domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei 

„Delta Dunării'', republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

                - clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate 

pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau 

cumulate, în cursul anului 2020; 

                 - terenurile rezidențiale ale persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv în 

unele localități din Munții Apuseni și in Rezervația Biosferei „Delta Dunării'', în 

conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

                 - terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate 

pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau 

cumulate, în cursul anului 2020; 

  - mijloacele de transport hibride aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice. 

                  Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de transport 

atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice se plătesc anual în 2 rate 

egale până la data de 31 martie 2021 şi respectiv până la data de 30 septembrie 2021 

inclusiv; 

               Taxa pe cladiri, taxa pe teren se plătește lunar până la data de 25 a lunii urmatoare 

fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosință. 

                    Pentru plata cu anticipație a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren și 

impozitului pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice și juridice pentru anul 

2021 pana la data de 31.03.2021, propun acordarea unei bonificații de 10 % din impozit. 

        Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2020 mai mici de 30 lei se 

anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori 

(Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală).     

 Toate taxele propuse sunt prevăzute în Anexele nr. 1 – 9. 

 În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

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

iniţiat, domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, a dat citire raportului Comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de 



hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  

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

Petruș, a dat 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, a dat 

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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a propus două amendamente: 

 Primul amendament: “Taxă 0 de ocupare a domeniului public de către micii 

întreprinzători locali, terase, restaurante, produse de patiserie, în perioada ianuarie – 

iunie 2021.” 

 Al doilea amendament: “Diminuarea cu 50% a taxei de ocupare a meselor pentru 

producătorii locali şi comercianţi din Piaţa Agroalimentară Brad şi reducerea cu 50% a 

chiriei pentru comercianţii din afara halei, tot în perioada ianuarie – iunie 2021”. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a întrebat la care articol din proiectul de hotărâre 

se referă amendamentele propuse. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a răspuns că atâta timp cât nu se 

votează pe articole, amendamentele sunt cu caracter general, aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad, urmând să le integreze corespunzător, iar, ulterior, a 

menţionat că face referire la art. 18, Anexa 9, nr. criteriu 1, lit. e) şi lit. f). 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a întrebat dacă s-a calculat impactul bugetar şi 

care este explicaţia pentru reducerea la 50%. 

 Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a răspuns că impactul asupra 

bugetului va trebui să-l calculeze domnul Primar, iar în calitate de consilier local are 

dreptul să propună amendamente. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a propus ca amendamentele, mai precis reducerea 

cu 50% să se aplice nu doar la terase şi restaurante, ci şi la magazinele care vând 

aragaze. 

Domnul consilier local, Dorin Sorin David, a solicitat domnului Primar să nu mai 

jignească şi să nu mai facă referire la comerţul cu mici şi cu aragaze. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a precizat că dumnealui 

conduce şedinţa, iar luările de cuvânt se fac doar cu acordul său şi i-a solicitat domnului 

consilier local, Dorin Sorin David, să nu mai vorbească decât cu referire la proiectele de 

pe ordinea de zi. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat că şi dumnealui ca 

antreprenor ar fi de acord să beneficieze de reduceri, dar pandemia a venit şi peste 

Primăria Municipiului Brad, iar bugetul local a pierdut în acest an mai mult de 3 

milioane de lei. Dânsul a mai precizat că este iritat de poziţia domnilor consilieri locali 



care au propus aceste reduceri, căci toţi îşi doresc un oraş dezvoltat, dar nimeni nu este 

dispus să contribuie cu bani. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a prezentat facilităţile acordate prin Hotărâri de  

Consiliul Local în cursul anului 2020 şi anume: prin H.C.L. nr. 53/2020 privind 

suspendarea contractelor de închiriere pe perioada stării de urgenţă s-au acordat facilităţi 

în sumă de 8.440 lei, prin H.C.L. nr. 95/2020 privind acordare unor facilităţi la plata 

impozitului anual pe clădiri şi a taxei lunare pe durata stării de urgenţă s-au acordat 

facilităţi în sumă de 4.866 lei, prin H.C.L. nr. 909/2020 privind aprobarea acordării 

facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor principale restante şi a 

procedurii de acordare a acestora s-au acordat facilităţi în sumă de 24.636 lei, iar alte 

facilităţi acordate, diferite de cele acordate prin O.G. nr. 27/1996, au fost în sumă de 

37.942 lei. A mai precizat că în anul 2020 au fost debitate sume în valoare de 4.655.140 

lei, iar veniturile încasate până la data de 30.11.2020 au fost doar de 3.608.055 lei. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a solicitat să se lase deoparte propunerile 

populiste atâta timp cât taxele şi impozitele din municipiul Brad nu se măresc şi să se 

aibă în vedere faptul că nu se poate vorbi de reducere din moment ce nu există prevedere 

bugetară. 

Domnul consilier local, Dorin Sorin David, a menţionat că domnul Primar 

vorbeşte de dezvoltare şi nu consideră necesar acordarea unor facilităţi comercianţilor 

loviţi de această pandemie, dar în acelaşi timp s-au cheltuit foarte mulţi bani în Cartierul 

Peste Luncoi cu o parcare în care parchează în medie trei maşini. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că îşi doreşte un dialog 

civilizat, iar faptul că se aduc jigniri arată caracterul celui care jigneşte şi dumnealui nu 

consideră populism faptul de a veni în ajutorul celor afectaţi de pandemie. 

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

menţionat că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam a supus la vot primul 

amendament, care a fost respins cu 5 voturi „pentru” (Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin 

Bufnilă, Melania-Raluca Brănduşan, Dorin-Sorin David, Ioan Csernatoni), 10 voturi 

„împotrivă” (Dorel Leaha-Ştefan, Călin-Gheorghe Dineş, Marius-Adrian Benea, Adrian 

Petruş, Adina Beciu, Andrei-Alexandru Bolojan, Mihai Mureş, Ionel-Daniel Adam, Ionel 

Circo, Ioan-Florin Oprişa), o abţinere (Vasile Poenaru) şi un consilier local absent 

(Vasile Podaru). 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam a supus la vot al doilea 

amendament, care a fost respins cu 5 voturi „pentru” (Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin 

Bufnilă, Melania-Raluca Brănduşan, Dorin-Sorin David, Ioan Csernatoni), 10 voturi 

„împotrivă” (Dorel Leaha-Ştefan, Călin-Gheorghe Dineş, Marius-Adrian Benea, Adrian 

Petruş, Adina Beciu, Andrei-Alexandru Bolojan, Mihai Mureş, Ionel-Daniel Adam, Ionel 

Circo, Ioan-Florin Oprişa), o abţinere (Vasile Poenaru) şi un consilier local absent 

(Vasile Podaru). 



Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. c 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,  a supus la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu  11 voturi "pentru” (Dorel Leaha-Ştefan, Călin-

Gheorghe Dineş, Marius-Adrian Benea, Adrian Petruş, Adina Beciu, Andrei-

Alexandru Bolojan, Mihai Mureş, Ionel-Daniel Adam, Ionel Circo, Ioan-Florin 

Oprişa,Vasile Poenaru), un vot „împotrivă” (Ioan Csernatoni), 4 abţineri (Raul-

Florin Matei, Sergiu-Alin Bufnilă, Melania-Raluca Brănduşan, Dorin-Sorin David) 

şi un consilier local absent (Vasile Podaru), s-a adoptat  Hotărârea Consiliului Local 

nr. 174/2020  privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul 

Brad  pentru anul  2020. 
  

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

Local nr. 157/2020 privind aprobarea  burselor şcolare, a cuantumului unei burse 

şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021 

- inițiat de Primarul Municipiului Brad.  

  Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

157/2020 au fost aprobate, conform prevederilor legale în vigoare,  bursele şcolare,  

cuantumul unei burse şcolare şi  numărul burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din 

învăţământul preuniversitar  de stat din municipiul Brad în semestrul I  al anului şcolar 

2020-2021. 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/04.12.2020 s-a stabilit cuantumul minim de 

100 de lei al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii 

din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 – 

2021.  

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

propus  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2020 privind aprobarea  burselor 

şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor 

acorda elevilor din învăţământul preuniversitar  de stat din municipiul Brad în semestrul 

I  al anului şcolar 2020-2021 și l-a supus  plenului Consiliului Local al Municipiului 

Brad  spre dezbatere în forma prezentată. 

Astfel, art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2020 se va modifica, 

cuantumul lunar al unei burse şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de 



stat din unităţile de învăţământ din municipiul Brad, pentru semestrul I al anului şcolar 

2020 – 2021, stabilindu-se după cum urmează: 

a.) – bursă de performanţă   =  200   lei/lună; 

b.) – bursă de merit              = 120    lei/lună; 

c.) – bursă de studiu             = 100    lei/lună; 

d.) – bursă de ajutor social    = 100    lei/lună. 

 Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, a dat citire raportului 

Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului 

Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de 

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

Adrian Petruș, a dat 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, a 

dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, 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, a supus la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu  16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru)  s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2020 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2020 privind aprobarea  burselor şcolare, a 

cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Brad în semestrul I al 

anului şcolar 2020 - 2021. 

 

 Punctul nr. 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei cu solicitanţii 

îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială – inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 



Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că, potrivit prevederilor art. 21 alin. 2 

din  Anexa la H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată „Comisiile 

constituite conform alin (1) vor analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs 

cererile pentru locuinţele sociale şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista 

cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială, în 

ordinea de prioritate stabilită. După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor”. 

Astfel, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de către solicitanţii de 

locuinţe sociale s-a întrunit în ședință analizând toate cererile depuse de către persoanele 

care au solicitat atribuirea unei locuinţe sociale până în luna octombrie 2020 și, conform 

Procesului verbal nr. 47047/17.12.2020  încheiat cu această ocazie, s-a întocmit lista de 

priorităţi în soluţionarea acestor cereri.  

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

propus aprobarea  Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească  în anul 2021 o locuinţă 

socială și l-a supus plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere  în  forma prezentată.  

Domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului Comisiei pentru 

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

dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Adrian Petruș, a 

dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său  şi cu  16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru),s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 176/2020 privind aprobarea  

Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială. 



 

 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

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

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

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

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

programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, modificată și 

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

respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 124/2020 - iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că, potrivit prevederilor art. 15 alin. 1 

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

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

Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, în urma analizării 

cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, comisia socială trebuie să  

prezinte Consiliului Local al Municipiului Brad lista solicitanților care au acces la 

locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și propuneri privind ordinea și 

modul de soluționare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spațiului locativ 

existent. 

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

respectiv, sau ori de câte ori situația o impune, în condițiile legii. 

  Astfel, în data de 15.12.2020, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de 

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

cadrul programului  „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, constituită 

în baza H.C.L. nr. 160/2020 și a Dispoziției nr. 765/2020 a Primarului Municipiului 

Brad,  s-a întrunit și a analizat dosarele  aflate în evidențele Biroului Administrarea 

Domeniului Public și Privat. 

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

întocmindu-se   procesul  verbal nr. 46766/15.12.2020. 

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

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

aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate 

închirierii, valabilă pentru anul 2020, cât și aprobarea Listei de priorități în vederea 

repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, valabilă pentru anul 2020, 

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

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

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

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 49/2020 și respectiv Hotărârea 



Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 124/2020 și l-a supus  plenului Consiliului 

Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.  

 Domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului Comisiei pentru 

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

dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Adrian Petruș, a 

dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 177/2020 pentru modificarea și 

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

solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de 

priorități, valabile pentru anul 2020, stabilită de Comisia socială de analiză a 

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

de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate 

închirierii”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr. 49/2020 și respectiv Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr. 124/2020 . 
 

 Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de  locuinţe  

construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că, potrivit prevederilor art. 8 alin. 6 din 

Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, „La 



prelungirea contractelor de închiriere, autorităţile administraţiei publice locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale, reevaluează starea civilă a chiriaşilor şi numărul de 

persoane aflate în întreţinerea lor şi, la solicitarea acestora, pot să realizeze un schimb 

de locuinţe cu asigurarea exigenţelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 

114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Schimbul de locuinţe 

se realizează doar în cazul imobilelor aflate în exploatare, fiind exceptate locuinţele noi. 

Unităţile locative supuse schimbului trebuie să facă parte din aceeaşi categorie de 

locuinţe construite de A.N.L., iar schimbul reprezintă o convenţie/un acord între doi 

chiriaşi. Autoritățile administrației publice locale/ale sectoarelor Municipiului 

București și/sau centrale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 11/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea unei locuințe 

atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie”.  

 Doamna Petrușel Sanda – Angela este titularul Contractului de închiriere nr. 

932/10.01.2017, având ca obiect locuința nr. 31 din blocul ANL 2004, strada Nestor 

Lupei, scara B, etaj 4 din municipiul Brad, județul Hunedoara,  compusă din  hol intrare, 

două camere, bucătărie, baie, cămară, în suprafață utilă de 51,81 mp.. 

 Actualmente, familia doamnei Petrușel Sanda – Angela este compusă din 4 

membri (soț, soție și 2 copii). 

 Domnul Rus Cristian – Nicolae este titularul Contractului de închiriere nr. 

670/11.01.2016, având ca obiect locuința nr. 8 din blocul ANL 2010, strada Dacilor, 

scara B, etaj 1 din municipiul Brad, județul Hunedoara,  compusă din  hol intrare, două 

camere, bucătărie, baie, debara, balcon, în suprafață utilă de 52,00 mp..  

  În urma analizării cererii doamnei Petrușel Sanda – Angela şi a actelor pe care 

aceasta este întemeiată, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  pentru 

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

46766/15.12.2020  prin care s-a propus schimbarea  locuinţei nr. 31 din blocul ANL 

2004, scara B, etaj 4 de pe strada Nestor Lupei, municipiul Brad, judeţul Hunedoara, 

deţinută cu chirie de către damna Petrușel Sanda – Angela, cu  locuinţa nr. 8 din blocul 

ANL 2010, scara B, etaj I, de pe strada Dacilor, municipiul Brad, judeţul Hunedoara, 

deținută cu chirie de către domnul Rus Cristian – Nicolae. 

 În scopul asigurării exigențelor minimale prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea nr. 

114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de cererea 

de schimb de locuințe a doamnei Petrușel Sanda - Angela, înregistrată la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 40085/14.10.2020 precum și de Procesul - verbal nr. 

46766/15.12.2020 al Comisiei sociale de analiză şi repartizare a locuinţelor  pentru 

tineri, destinate închirierii, construite prin ANL,  a inițiat prezentul proiect de hotărâre 

prin care a propus aprobarea efectuării schimbului de locuințe construite de către 

Agenția Națională pentru Locuințe și l-a supus spre dezbatere plenului Consiliului Local 

Brad în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 178/2020 privind aprobarea 

schimbului de  locuinţe  construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 
 

 Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 10 din  

blocul ANL  2010, scara A, etaj 1, situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul 

Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că domnul Felea Constantin Daniel  a 

fost beneficiarul unui contract de închiriere având ca obiect locuința nr. 10, scara A, etaj 

1, din blocul ANL 2010, situat în  municipiul Brad,  strada Dacilor,  judeţul Hunedoara.  

 Urmare ajungerii la termen și a adresei înregistrată la Primăria Municipiului Brad 

sub nr. 43896/23.11.2020 prin care se arată că nu se mai poate face dovada că nu se 

deține în proprietate o altă locuință, fostul chiriaș, domnul Felea Constantin Daniel, a 

predat locuința în data de 03.12.2020. 

 Această locuință a fost preluată de către reprezentanți ai Biroului Administrarea 

Domeniului Public și Privat și ai Poliției Locale în baza Procesului verbal nr. 

45206/03.12.2020. 

 A precizat că s-au depus adeverințe din care rezultă că nu sunt datorii la plata 

utilităților. 

 În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă, Comisia 

socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  pentru tineri, destinate închirierii, 

construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 46766/15.12.2020 prin care s-a 

propus repartizarea acestei locuinţe vacante  să se facă, conform Listei de priorități în 



vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, valabilă pentru anul 

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

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

programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, modificată și 

completată,  doamnei Coarcheș Zinaida, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare 

a unei locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

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

propus aprobarea repartizării  locuinţei nr. 10  din  blocul ANL 2010, scara A, etaj 1,   

situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara, doamnei Coarcheș Zinaida 

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

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2020 privind repartizarea  

locuinţei nr. 10 din  blocul ANL  2010, scara A, etaj 1, situat în municipiul Brad,  

strada Dacilor, judeţul Hunedoara. 
 

 Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 25 din  

blocul ANL  2010, scara A, etaj IV, situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul 

Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că domnul Zmău Ioan Ovidiu  a fost 

beneficiarul unui contract de închiriere având ca obiect locuința nr. 25, scara A, etaj IV, 

din blocul ANL 2010, situat în  municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara.  

 Urmare ajungerii la termen, domnul Zmău Ioan Ovidiu , a predat locuința în  data 

de 02.12.2020 

 Această locuință a fost preluată de către reprezentanți ai Biroului Administrarea 

Domeniului Public și Privat și ai Poliției Locale în baza Procesului verbal nr. 

45207/03.12.2020. 

 A precizat că s-au depus adeverințe din care rezultă că nu sunt datorii la plata 

utilităților. 

 În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă, Comisia 

socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  pentru tineri, destinate închirierii, 

construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 46766/15.12.2020 prin care s-a 

propus repartizarea acestei locuinţe vacante  să se facă, conform Listei de priorități în 

vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, valabilă pentru anul 

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

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

programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, modificată și 

completată,  domnului Poenar Daniel - Nicolae, care îndeplineşte condiţiile legale de 

repartizare a unei locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

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

propus aprobarea repartizării  locuinţei nr. 25  din  blocul ANL 2010, scara A, etaj 1,   

situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara, domnului Poenar Daniel - 

Nicolae și l-a supus plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată 

 Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  



administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2020 privind repartizarea  

locuinţei nr. 25 din  blocul ANL  2010, scara A, etaj IV, situat în municipiul Brad,  

strada Dacilor, judeţul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 22 din  

blocul ANL  2010, scara B, etaj IV,situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul 

Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că domnul Bucur Cristian  a fost 

beneficiarul unui contract de închiriere având ca obiect locuința nr. 22, scara B, etaj IV, 

din blocul ANL 2010, situat în  municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara.  

 Urmare ajungerii la termen, domnul Bucur Cristian, a predat locuința în  data de 

18.09.2020. 

 Această locuință a fost preluată de către reprezentanți ai Biroului Administrarea 

Domeniului Public și Privat și ai Poliției Locale în baza Procesului verbal nr. 

37495/18.09.2020. 

 A precizat că s-au depus adeverințe din care rezultă că nu sunt datorii la plata 

utilităților. 

 În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă, Comisia 

socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  pentru tineri, destinate închirierii, 

construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 46766/15.12.2020 prin care s-a 

propus repartizarea acestei locuinţe vacante  să se facă, conform Listei de priorități în 

vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, valabilă pentru anul 

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

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

programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, modificată și 

completată,  doamnei Suciu Mariana - Alexandra, care îndeplineşte condiţiile legale de 

repartizare a unei locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

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

propus aprobarea repartizării  locuinţei nr. 22  din  blocul ANL 2010, scara A, etaj 1,   

situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara, doamnei Suciu Mariana - 

Alexandra  și l-a supus plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma 

prezentată. 

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 181/2020 privind repartizarea  

locuinţei nr. 22 din  blocul ANL  2010, scara B, etaj IV,situat în municipiul Brad,  

strada Dacilor, judeţul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței  nr. 25,  scara 

1, etaj II,  din Blocul de Locuințe Sociale, situat în  municipiul Brad,  strada 

Șteampurile Vechi,  judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că locuința socială este acea locuință 

care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație 

economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe 

în condițiile pieței. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2014 a fost aprobat Regulamentul privind 

realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din 

municipiul Brad, precum și criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea 

cererilor de locuințe și de repartizare a locuințelor din fondul locativ aflat în proprietatea 

Municipiului Brad. 

Conform prevederilor art. 22 din Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii locuinței nr 114/1996, cu modificările și completările 

ulterioare ”În limita numărului şi structurii locuinţelor sociale disponibile consiliile 

locale vor emite repartiţii în ordinea stabilită în lista de priorități rămasă definitivă. 



Repartizarea locuinţelor de necesitate se va efectua în baza criteriilor şi în condiţiile 

stabilite de consiliile locale conform legii.” 

Conform prevederilor art. 21 alin. 2 din același act normativ, “Comisiile 

constituite conform alin. (1) vor analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs 

cererile pentru locuinţele sociale şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista 

cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţii sa primească în anul următor o locuinţa socială, în 

ordinea de prioritate stabilită. După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor.” 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 155/2019 a fost aprobată lista cu solicitanții  

îndreptățiți să primească în anul 2020 o locuință socială.  

Locuinţa socială nr. 25 din Blocul de Locuințe Sociale, scara 1, etaj II  situat în  

municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi,  judeţul Hunedoara, compusă dintr-o cameră 

cu suprafața de 18,80 mp și dependințe cu suprafața utilă de 22,44 mp (baie cu WC în 

suprafață de 5,04 mp, bucătărie în suprafață de 8,80 mp, debara în suprafață de 0,60 mp, 

cămară în suprafață de 1,40 mp, hol în suprafață de 6,60 mp și balcon)  a fost folosită de 

către doamna Bratima Corina - Georgiana.  

Locuința a fost predată ca urmare a solicitării fostului chiriaș, prin Procesul verbal 

nr. 39588/09.10.2020. 

 Locuința devenind vacantă, Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe 

destinate închirierii, prin procesul verbal nr. 47047/17.12.2020, a propus repartizarea 

acesteia următorului solicitant de pe listă, îndreptățit să primească o astfel de locuință, 

respectiv doamnei Putuca Ioana – Gabriela.  

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

propus repartizarea locuinţei sociale nr. 25,  scara 1, etaj II, din Blocul de Locuințe 

Sociale situat în  municipiul Brad,  strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara 

doamnei Putuca Ioana - Gabriela și l-a supus plenului Consiliului Local Brad spre 

dezbatere în forma prezentată. 

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  

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

Petruș, a dat 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, a dat 

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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 182/2020 privind repartizarea 

locuinței  nr. 25,  scara 1, etaj II,  din Blocul de Locuințe Sociale, situat în  municipiul 

Brad,  strada Șteampurile Vechi,  judeţul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre  privind  trecerea unei cantităţi de  masă 

lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, 

precum şi  exploatarea şi valorificarea acesteia – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că municipiul Brad deţine în 

proprietatea publică teren cu vegetaţie forestieră cu o suprafață totală de 510,9 hectare.  

Acest teren cu vegetație forestieră se regăsește în administrarea regiei naționale a 

Pădurilor – Direcția Silvică Hunedoara – Ocolul Silvic Brad, urmare încheierii 

Contractului de administrare nr. 1237/31.01.2020 pe o perioadă de 10 ani, respectiv 

01.01.2020 – 31.12.2029, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Brad prin 

Hotărârea nr. 191/2019. 

Cele 510,90 hectare de teren cu vegetație forestieră se regăsesc amplasate în 

municipiul Brad – zona Cocoșu Valea Bradului și comuna Vața de Jos – sat Birtin și 

constituie obiectul a două amenajamente silvice: 

- U.P. I Brad cu suprafața de 206,50 ha (valabil pe perioada 2016 – 2025); 

- U.P. II Brad cu suprafața  de 304,40 ha (valabil în perioada 2020 – 2029). 

Cele două amenajamente silvice redau modul de recoltare de produse principale, 

lucrări de îngrijire (rărituri și tăieri de igienă), lucrări de conservare prevăzute a se 

realiza în fiecare an. 

A precizat că întreg fondul forestier din proprietatea publică a Municipiului Brad 

este inclus în schema de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservare a pădurilor” elaborată în baza Măsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii 

climatice și conservare a pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru amenajamente de 

silvomediu”. 

Ocolul Silvic Brad, în temeiul Contractului de administrare a celor două 

amenajamente, cât și a precizărilor prevăzute de măsura 15.1 – Silvomediu  a propus 



lucrările  care se vor putea executa în anul 2021, atât în U.P. I Brad, cât și în U.P. II 

Brad. 

Astfel, alăturat adresei nr. 14717/GHC/03.12.2020, înregistrată la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 45358/04.12.2020, Ocolul Silvic Brad a transmis trei Acte de 

punere în valoare și au arătat modul de estimare a valorii lemnului marcat în pădurea 

proprietatea publică a Municipiului Brad din zona Birtin și Cocoșu pentru exploatarea și 

valorificarea în regim silvic a acestuia în anul 2021, după cum urmează: 

 - prin Actul de punere în valoare nr.12748 PR-CO BIRTIN, tăiere progresivă 

însămânțare, se propune exploatarea în regim silvic a unei cantității de 679 mc. volum 

brut, în valoare calculată, potrivit prețurilor de referință pentru anul de producție 2021, 

de 76.617,08 lei, masă lemnoasă provenită din U.P. I Brad; 

 - prin Actul de punere în valoare nr. 12754 PR-CO COCOȘU, tăiere progresivă de 

dezvoltare, se propune exploatarea în regim silvic a unei cantității de 1001 mc. volum 

brut, în valoare calculată, potrivit prețurilor de referință pentru anul de producție 2021, 

de 115.262,36 lei, masă lemnoasă provenită din U.P. II Brad; 

 - prin Actul de punere în valoare nr. 110699 SR COCOȘU, produse din rărituri, se 

propune exploatarea în regim silvic a unei cantității de 153 mc. volum brut, în valoare 

calculată, potrivit prețurilor de referință pentru anul de producție 2021, de 10.453,81 lei, 

masă lemnoasă provenită din U.P. I Brad. 

 S-au mai propus  următoarele: 

 - aprobarea valorificării cantității de 908679 mc., în tăierea progresivă 

însămânțare, prin licitație mixtă organizată în cadrul Direcției Silvice Hunedoara la un 

preț de referință de 112,84 lei/mc., pentru care  propunem prețul de pornire la licitație de 

115,00 lei/mc.; 

 - aprobarea valorificării cantității de 1001 mc., în tăierea progresivă dezvoltare, 

prin licitație mixtă organizată în cadrul Direcției Silvice Hunedoara la un preț de 

referință de 115,15 lei/mc., pentru care propunem prețul de pornire la licitație de 120,00 

lei/mc.; 

 - aprobarea valorificării cantității de 153 mc., în tăierea din rărituri, prin licitație 

mixtă organizată în cadrul Direcției Silvice Hunedoara la un preț de referință de 68,33 

lei/mc., pentru care propunem prețul de pornire la licitație de 70,00 lei/mc. 

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

propus trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea 

privată a Municipiului Brad,  precum şi  exploatarea şi valorificarea acesteia și l-a supus 

plenului Consiliului Local al Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.    

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că grupul de consilieri locali 

ai Partidului Uniunea Salvaţi România se vor opune exploatării parcelei de 679 mc, 

respectiv 1001 mc, dar sunt de acord cu exploatarea parcelei de 153 mc provenită din 

rărituri. Susține acestea pentru că se beneficiază de măsura 15.1 pentru angajamente de 

silvomediu care asigură paza şi lucrările de întreţinere a pădurii, fără a veni cu bani din 

bugetul local.  Astfel ar trebui să se voteze împotriva exploatării şi tăierii pădurii cel 

puţin pentru o perioadă de 5 ani. A mai menţionat că nu sunt de acord şi din motive 

economice, preţul de piaţă fiind unul jos acum. Metru cub de lemne de foc se vinde 

undeva la 300-400 lei, iar preţul de licitaţie nu crede că va ajunge la 200-300 lei, lemn 

buştean pe picior. De asemenea nu este de acord nici din motive ecologice, Bradul 

trebuind să se mai oprească din tăiat şi să planteze. 

Domnul consilier local, Dorin Sorin David, a precizat că de 4 ani se chinuie să 

încetinească această tăiere a pădurilor oraşului, astfel că mulţumeşte consilierilor locali 

ai Partidului Uniunea Salvaţi România pentru spijin şi totodată a arătat că îşi doreşte să 

nu se mai distrugă această pădure. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ionel-Daniel Adam, a precizat că în sală, în 

calitate de invitat, este prezent  domnul Golea Horia, şeful Ocolului Silvic Brad, pe care 

l-a invitat să ia cuvântul. 

Domnul Golea Horia, a înmânat consilierilor locali câte o mapă cu documente de 

prezentare a modului de administrare a pădurii de către Ocolul Silvic Brad şi a precizat 

că propunerile de exploatare s-au făcut în baza celor două amenajamente silvice, în 

concordanţă cu prevederile măsurii de silvomediu 15.1, în condiţiile în care pădurea a 

ajuns la o vârstă de exploatabilitate de 120 de ani, calitatea acesteia scăzând de acum. 

Domnul Golea Horia a menţionat că s-a făcut şi un calcul cu privire la banii care 

se pot obţine din vânzarea masei lemnoase, rezultând un profit estimat pentru anul 

următor de un miliard şase sute de mii lei vechi. De asemenea, a mai arătat că 

amenajamentul silvic este avizat de Ministerul Mediului, a fost supus dezbaterii publice, 

a fost verificată legalitatea şi toate celelalte aspecte. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ionel-Daniel Adam, a întrebat dacă este oportună 

această exploatare şi dacă ea ajută la o întinerire a pădurii pe viitor. 

Domnul Golea Horia a răspuns că la vârsta de 120 de ani a pădurii încep lucrările 

de regenerare, de înlocuire a arboretului bătrân cu cel tânăr. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a adresat două întrebări domnului şef 

al Ocolului Silvic Brad şi anume: dacă este oportun să se taie şi să se vândă la preţul de 

acum şi dacă domnul Golea Horia, ca şi cetăţean, este de acord cu exploatarea atât 

economic, cât şi ecologic. 



Domnul Golea Horia a răspuns că din punct de vedere economic a fost o scădere a 

preţului, dar licitaţia se va face conform legii, iar Ocolul Silvic trăieşte din tăierea 

lemnului. Astfel că dânsul este pentru vânzarea lemnului. 

Domnul consilier local, Vasile Poenaru, a întrebat de ce la Anexa 2 din Contractul 

de administrare nu sunt trecute sume la împăduriri şi la cheltuieli cu drumurile. 

 Domnul Golea Horia a răspuns că în BVC sunt curpinse toate cheltuielile pe care 

le generează Ocolul Silvic Brad. În BVC se intorduc cheltuieli de protecție pentru 

arboretul de molid şi  arboretul din pepinieră. Primăria Municipiului Brad nu are în 

proprietate molid şi nici pepiniere. Există fag, specie la care nu se fac plantații, acesta 

refăcându-se pe cale naturală. Cheltuieli de exploatare apar doar dacă exploatarea 

pădurii se face prin prestări de servicii. Mai mult, vânzarea se face pe picior, astfel că 

aceste cheltuieli sunt suportate de către cei care cumpără. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a întrebat care este situaţia în celelalte Unităţi 

Administrativ-Teritoriale din zona de nord a judeţului Hunedoara, dacă consideră 

oportună exploatarea şi care ar fi consecinţele neexploatării acum a pădurii.  

 Domnul Golea Horia a răspuns că exploatarea pădurii este necesară căci astfel ar 

trebui oricum făcută în anii următori iar succesiunea lucrărilor silvice se va face foarte 

greu. Se fac două intervenții: în primii 5 ani, apoi în următorii 5 ani. Trebuie să se 

exploateze în perioada în care se beneficiază de măsura de silvomediu. Precizează că 

Unitatea Administrativ-Teritorială Vaţa de Jos exploatează 10.000 mc pe an şi obţine un 

profit de 18 miliarde pe an. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a arătat că nu este un moft. Este o resursă a 

comunității brădene; o chestiune legală, necesară și oportună! 

 Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, precizează că are un punct de vedere 

subiectiv. Nu este de acord să se taie pădurea publică și să se pună pe foc la școli. 

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

menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 11 voturi "pentru” (Dorel Leaha-Ştefan, Călin-

Gheorghe Dineş, Marius-Adrian Benea, Adrian Petruş, Adina Beciu, Andrei-

Alexandru Bolojan, Mihai Mureş, Ionel-Daniel Adam, Ionel Circo, Ioan-Florin 

Oprişa, Vasile Poenaru), 5 voturi „împotrivă” (Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin 

Bufnilă, Melania-Raluca Brănduşan, Dorin-Sorin David, Ioan Csernatoni) şi un 

consilier local absent (Vasile Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 



183/2020 privind  trecerea unei cantităţi de  masă lemnoasă din proprietatea publică 

în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi  exploatarea şi valorificarea 

acesteia. 

 

 Punctul nr. 11. Proiect de privind  aprobarea prețurilor de referință și a Listei 

de partizi  pentru anul de producție 2021– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că prin Hotărârea Guvernului nr. 

715/2017 s-a aprobat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică.  

Regulamentul  reglementează modul de valorificare a masei lemnoase, în condiţii 

de eficienţă maximă (valorificare superioară) pentru întreaga masă lemnoasă extrasă, 

atât din fondul forestier de stat, cât şi din fondul public al unităţii administrativ – 

teritoriale.  

Ca regulă generală, vânzarea masei lemnoase pe picior şi a masei lemnoase 

fasonate se face prin licitaţie publică (cu strigare, în plic închis, mixtă sau electronică) 

existând şi reglementări privind valorificarea (vânzarea) prin negociere, cât şi prin 

vânzare directă. Masa lemnoasă destinată vânzării se publică în SICAP, cu toate detaliile 

impuse prin Regulament, sau, dacă este destinată consumului propriu al instituţiilor 

publice de interes local care nu desfăşoară activitate economică şi sunt finanţate integral 

sau parţial de la bugetul de stat ori de la bugetul local, autoritatea contractantă, prin 

administratorul fondului forestier, o pune la dispoziţie pentru achiziţie directă.  

În niciunul din cele două situaţii preţul de pornire a licitaţiei, respectiv preţul de 

achiziţie directă nu poate fi mai mic decât preţul de referinţă propus de administratorul 

fondului forestier – Ocolul Sivlic Brad – şi aprobat de Consiliul Local al Municipiului 

Brad. 

 Documentul de referinţă al preţului minim este Actul de Punere în Valoare (APV) 

care va ţine cont de nivelul de piaţă al preţurilor de referinţă pe specii și pe sortimente, 

de gradul de accesibilitate, de tehnologia de exploatare. 

Atât preţul de referinţă, cât şi procedura de valorificare, vor fi aprobate de 

Consiliul Local al Municipiului Brad, în baza metodologiei de calcul în care se 

utilizează cel puţin următoarele elemente ale pieţei concurenţiale: preţurile minime pe 

specii şi sortimente, grade de accesibilitate în parchet, tehnologia de exploatare în regim 

silvic. Se va ţine cont de raportul cerere – ofertă, în vederea valorificării cât mai 

eficiente a masei lemnoase extrase din fondul forestier public al  unităţii administrativ - 

teritoriale Brad. 

Prin adresa nr.14717/GHC/03.12.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brad 

sub nr. 45359/04.12.2020, Ocolul Silvic Brad a înaintat spre aprobare Lista cu prețurile 

de referință pentru anul de producție 2020, pe specii/grupe de accesabilitate, sortimente 

dimensionale și natura produsului precum și Lista de partizi întocmită conform 



Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017. 

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

propus cele solicitate și a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în 

forma prezentată.  

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.    

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 10 voturi "pentru” (Dorel Leaha-Ştefan, Călin-

Gheorghe Dineş, Marius-Adrian Benea, Adrian Petruş, Adina Beciu, Andrei-

Alexandru Bolojan, Mihai Mureş, Ionel-Daniel Adam, Ionel Circo, Ioan-Florin 

Oprişa), 6 abţineri (Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin Bufnilă, Melania-Raluca 

Brănduşan, Dorin-Sorin David, Ioan Csernatoni, Vasile Poenaru) şi un consilier local 

absent (Vasile Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 184/2020 privind  

aprobarea prețurilor de referință și a Listei de partizi  pentru anul de producție 2021. 
  

 

 Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului anual  de 

acţiune  al  Direcției de Asistență Socială Brad pentru anul 2021 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că, potrivit prevederilor art. 118 din 

Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, Direcția de Asistență Socială Brad prin Serviciul 

de Asistenţă Socială a elaborat Planul anual de acţiune al Direcției de Asistenţă Socială 

Brad pentru anul 2021, care, anterior supunerii spre aprobare consiliului local, a fost 

transmis pentru consultare Serviciului Monitorizare, Strategii, Dezvoltare şi 

Implementare Proiecte, Analiză Statistică şi Incluziune Socială, relația cu Autoritățile 

Publice Locale  din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara – Direcţia Generală de 

Asistenţă şi Protecţia Copilului. 

Acest plan cuprinde acţiuni generale  care duc la asigurarea drepturilor depline 

tuturor copiilor, indivizilor/persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice aflate în 

dificultate, pentru a putea beneficia complet de participarea la viaţa socială şi 

economică. Scopul său este de a asigura un sistem de servicii integrate, bazat pe 

parteneriat, oferite copiilor/persoanelor vulnerabile în vederea respectării drepturilor şi 

satisfacerii nevoilor acestora. 

Prin adresa nr. 36667/03.11.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub 

nr. 45338/04.12.2020, Consiliul Judeţean Hunedoara - Direcţia Generală de Asistenţă şi 

Protecţia Copilului a confirmat că Planul anual de acţiune al Direcției de Asistenţă 

Socială Brad pentru anul 2021 respectă modelul cadru aprobat prin ordinul 1086/2018. 

A precizat că Planul anual de acțiune al Direcției de Asistență Socială Brad pentru 

anul 2021 a fost transmis Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului 

spre consultare. 

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

propus aprobarea Planului anual de acțiune al Direcției de Asistență Socială Brad pentru 

anul 2021 și l-a supus plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma 

prezentată. 

Domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului Comisiei pentru 

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

dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Adrian Petruș, 

a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 



cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 185/2020 privind  aprobarea  

Planului anual  de acţiune  al  Direcției de Asistență Socială Brad pentru anul 2021. 

 

Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Metodologiei  de 

identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din municipiul 

Brad pentru anul 2021 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că, potrivit prevederilor art. 51 din 

Hotărârea Guvernului  nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2006 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale „Consiliile locale au obligaţia de a elabora şi aproba 

metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate 

social”.  

În acest sens Direcția Publică de Asistență Socială prin Serviciul de Asistenţă 

Socială trebuie să stabilească măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii 

marginalizării sociale a persoanelor şi familiilor identificate pe baza metodologiei. 

Aceasta întrucât, la nivelul administraţiei publice locale din municipiul Brad, 

Serviciul de Asistenţă Socială are atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi 

reprezintă factorul activ în procesul de asistare a tuturor persoanelor aflate în 

dificultate. 

Asistenţa socială este ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, 

autorităţile publice ale administraţiei locale şi societatea civilă intervin pentru 

prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale 

situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, 

familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

Principiile generale care stau la baza activităţii de asistenţă socială sunt: 

respectarea demnităţii umane; fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă 

şi deplină a personalităţii; universalitatea: garantează dreptul fiecărei persoane la 

asistenţă socială, în condiţii prevăzute de lege; solidaritatea socială: care asigură 

participarea comunităţii la menţinerea şi întărirea coeziunii sociale;  parteneriatul: 

prin care se asigură cooperarea între instituţiile publice şi societatea civilă în scopul 

organizării şi dezvoltării serviciilor sociale. 

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale 

defineşte marginalizarea ca fiind ”poziţia socială periferică, de izolare a indivizilor 

sau grupurilor, cu acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi 



comunicaţionale ale colectivităţii; ea se manifestă prin absenţa unui minimum de 

condiţii sociale de viaţă”. 

Prin persoană marginalizată, în condiţiile legii, se înţelege persoana care 

beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de 

venit minim garantat şi se află în două din următoarele situaţii: a) nu are loc de 

muncă; b) nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă; c) locuieşte în condiţii 

improprii; d) are unul sau mai mulţi copii în întreţinere; e) este persoană vârstnică 

fără susţinători legali; f) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau 

invaliditate; g) are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu 

handicap grav, accentuat ori invaliditate gr. I sau II; h) a executat o pedeapsă 

privativă de libertate. 

 Conform prevederilor art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 

privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, pentru persoanele și 

familiile marginalizate social, consiliile locale au obligația de a asigura, după caz, 

accesul la o locuință sau la serviciile de strictă necesitate cum sunt: energie 

electrică, apă, termoficare, gaze naturale și altele asemenea, putându-se încheia 

convenții cu furnizorii de servicii astfel cum este prevăzut la art. 25 din Legea nr. 

116/2002.  

 Finanțarea măsurilor de prevenire și combatere a marginalizării sociale se 

realizează de la bugetele locale, din surse proprii și din sume defalcate cu această 

destinație din unele venituri ale bugetului de stat, în conformitate cu legea anuală a 

bugetului de stat, astfel cum prevede art. 56 al aceluiași act normativ indicat mai 

sus. 

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

propus aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt 

marginalizate social din municipiul Brad pentru anul 2021  și a propus plenului 

Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

Domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului Comisiei pentru 

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

dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Adrian Petruș, 

a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  



 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 186/2020 privind  aprobarea  

Metodologiei  de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social 

din municipiul Brad pentru anul 2021. 

 

Punctul nr. 14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului  de acțiuni sau  

lucrări de interes local estimat a se efectua cu  personalul beneficiar de venit minim 

garantat,  potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în 

anul 2021 pe raza municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că, în conformitate cu prevederile art. 6 

alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare „Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să 

ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică 

a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes 

local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a 

consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în 

organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes 

local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului 

local”. 

În cadrul instituției noastre aceste prevederi legale sunt duse la îndeplinire de către  

Direcția Publică de Asistență Socială Brad în colaborare cu Serviciul Public  de 

Întreținere și Gospodărire Municipală Brad. 

Pentru sumele acordate cu titlu de ajutor social, persoanele majore apte de muncă 

(persoana singură sau persoanele din familia beneficiară) au obligația „de a presta lunar, 

la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși  

regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii”. 

Acest plan cuprinde activitățile ce pot fi prestate, în funcție de sezon, cu 

beneficiarii de venit minim garantat, după caz: curățenie stradală, întreținerea spațiilor 

verzi, plantări de arbori și arbuști, salubrizarea piețelor, lucrări de decolmatare a 

șanțurilor pluviale deschise, lucrări de deszăpezire trotuare și alei publice, salubrizarea 

cursurilor de ape din municipiul Brad și satele aparținătoare, întreținere obiective 

publice, activități de sprijinire a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, precum 

și alte activități stabilite prin Planul de acțiuni sau lucrări de interes local, întocmit lunar. 



 A precizat că beneficiarilor de venit minim garantat, care vor presta lucrări de 

interes local, li se vor face instructaje privind normele de tehnică a securităţii muncii, 

conform cerinţelor legale, iar Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat va ţine 

evidenţa efectuării lucrărilor  în funcţie de care vor fi plătiţi lunar.   

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

propus aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local estimat a se efectua cu  

personalul beneficiar de venit minim garantat pe raza municipiului Brad, în anul 2020 și  

a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.  

Domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului Comisiei pentru 

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

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

Adrian Petruș, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 187/2020 privind  aprobarea  

Planului  de acțiuni sau  lucrări de interes local estimat a se efectua cu  personalul 

beneficiar de venit minim garantat,  potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2021 pe raza municipiului Brad. 

 

Punctul nr. 15. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Programului privind 

obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi 

cetăţenilor pentru  buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2021 şi  a 

Programului  de măsuri privind gestionarea deşeurilor în municipiul Brad în anul 

2021– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că, în scopul asigurării obiectivelor 

esențiale pentru comunitate constând în furnizarea de servicii publice de calitate către 

populație, de igienă și confort,  precum și pentru o continuă înfrumusețare a 

municipiului Brad, se impune realizarea unui Program cu obligații, responsabilități și 

măsuri ce revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor, precum și a unui 

Program de măsuri privind gestionarea deșeurilor în municipiul Brad pentru anul 2021.  

 Legislaţia specifică de mediu impune aprobarea acestor programe de către 

consiliul local. 

 Aceste programe vizează măsuri necesare pentru protecţia şi conservarea mediului 

înconjurător, curăţenia şi salubrizarea localităţii, păstrarea curăţeniei şi respectarea 

normelor igienico – sanitare în instituţii, unităţi de cultură şi sport, repararea şi 

întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, a podurilor, a podeţelor, curăţarea 

şanţurilor, a străzilor, a pieţelor și celorlalte locuri publice, transportul şi prelucrarea 

deşeurilor şi gunoaielor, curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la 

frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora etc. 

 Ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Programe vor fi urmărite 

îndeaproape de către personalul din cadrul Biroului  Administrarea Domeniului Public şi 

Privat şi Poliţia Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

propus aprobarea programelor prezentate și l-a supus plenului Consiliului Local Brad 

spre dezbatere  în forma prezentată. 

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, a dat citire raportului 

Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului 

Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de 

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

Adrian Petruș, a dat 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, a 

dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. d 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, a supus la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2020 pentru  aprobarea 

Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, 

agenţilor economici şi cetăţenilor pentru  buna gospodărire a Municipiului Brad în 

anul 2021 şi  a Programului  de măsuri privind gestionarea deşeurilor în municipiul 

Brad în anul 2021. 

 

Punctul nr. 16. Proiect de hotărâre privind  scoaterea din funcţiune şi casarea 

unor mijloace  fixe și obiecte de inventar  de la Spitalul Municipal  Brad – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că, urmare a Procesului verbal de 

constatare nr. 141/19.11.2020 al Centrului Județean de Aparatură Medicală Deva, prin  

adresa nr. 7718/04.12.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

45540/08.12.2020, Spitalul Municipal Brad a solicitat aprobarea scoaterii din funcțiune 

și casarea mijlocului fix ”Aparat ROENTGEN diagnostic tip ELTEX 400”, seria 

373/1997, nr. de inventar 2419, secția radiologie  de la Spitalul Municipal Brad, în 

valoare de 226,55 lei, având în vedere folosința îndelungată, uzura fizică și morală 

avansată și pentru care costul de reparație depășește 60% din valoarea de înlocuire a 

fondului fix. 

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

propus cele solicitate și l-a supus plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în 

forma  prezentată.  

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  

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

Petruș, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2020 privind  scoaterea din 

funcţiune şi casarea unor mijloace  fixe și obiecte de inventar  de la Spitalul 

Municipal  Brad. 

 

 

Punctul nr. 17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  modelului fișelor de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul 

Spitalului Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr. 73/2010 a fost aprobat transferul managementului asistenței 

medicale al Spitalului Municipal Brad de la Ministerul Sănătății la Consiliul Local al 

Municipiului Brad, fapt pentru care criteriile de evaluare a performanțele profesionale 

individuale ale personalului din cadrul acestui spital se stabilesc și se aprobă prin act 

administrativ emis de acesta. 

Procedura de evaluare a performanțelor se aplică fiecărui angajat în raport cu 

cerințele postului, iar perioada evaluată este cuprinsă între data de 1 ianuarie – 31 

decembrie a anului pentru care se face evaluarea. 

În contextul celor de mai sus și ținând cont de prevederile art. 11 din Ordinul nr. 

974 din 2 iunie 2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a 

personalului de execuție și de conducere, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care 

a propus aprobarea modelului fișelor de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale pentru personalul cu funcții de conducere, respectiv modelul fișelor de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul cu funcții de 



execuție, din cadrul Spitalului Municipal Brad și l-a supus plenului Consiliului Local al 

Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată.  

 Domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului Comisiei pentru 

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

dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi  domnul consilier local, Adrian Petruș, 

a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 190/2020 privind  aprobarea  

modelului fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru 

personalul din cadrul Spitalului Municipal Brad. 

 

Punctul nr. 18. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe  

unele străzi din municipiul Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că siguranţa circulaţiei rutiere pe 

drumurile publice presupune responsabilităţi majore, atât din partea Poliţiei Rutiere, cât 

şi din partea administratorului drumului public, aşa cum rezultă din prevederile 

Secţiunilor a III-a şi a IV-a şi ale art. 59 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, precum şi ale art. 5 din Codul Rutier. 

 Dezvoltarea urbanistică a Municipiului Brad are implicații majore în domeniul 

sistematizării rutiere. La aceasta se adaugă și creșterea considerabilă a parcului auto la 

nivelul municipiului ceea ce impune găsirea de noi soluții care să conducă la fluidizarea 

traficului, creșterea siguranței, dar și satisfacerea nevoilor cetățenilor din municipiu 



raportate la implicarea administrației publice locale în rezolvarea problemelor 

comunității. 

 Datorită dezvoltării infrastructurii rutiere, circulația a devenit mai intensă iar în 

vederea asigurării siguranței pe drumurile publice municipale, Consiliul Local are 

atribuții să hotărască asupra amplasării indicatoarelor rutiere.  

Astfel a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus: 

- aprobarea amplasării unui indicator de prioritate cu semnificația ”oprire” la 

intersecția strada General Vasile Milea cu strada Libertății care este stradă cu prioritate; 

- aprobarea  amplasării unui indicator de prioritate cu semnificația ”oprire” la 

intersecția str. Călămărești cu str. Crângului care este stradă cu prioritate; 

- amplasarea unui indicator de prioritate cu semnificația ”oprire” la intersecția str. 

Răbăreasa cu str. Crângului care este stradă cu prioritate. 

 Menționează că hotărârea de consiliu adoptată, împreună cu întreaga 

documentație se va înainta Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de 

Poliție Hunedoara, în vederea obținerii avizului conform cu prevederile art. 33  respectiv 

ale art. 128 alin.2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată. 

 În contextul celor de mai sus și ținând cont de Avizele de principiu nr. 

103887/SR/26.10.2020 și respectiv nr. 106148/SR/03.12.2020 ale Inspectoratului de 

Poliție Județean Hunedoara – Serviciul Rutier, înregistrate la Primăria Municipiului 

Brad sub nr. 41493/29.10.2020 și respectiv nr. 45493/07.12.2020, a supus spre dezbatere 

plenului Consiliului Local al Municipiului Brad proiectul de hotărâre în forma 

prezentată.  

Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, a dat citire raportului Comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 



cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2020 privind reglementarea 

circulaţiei rutiere pe unele străzi  din municipiul Brad, județul Hunedoara. 

 

Punctul nr. 19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea aplicării procedurii de 

achiziție directă  în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru 

efectuarea activităților serviciului de  dezinsecție, deratizare și dezinfecție a zonelor 

verzi aferente domeniului public al Municipiului Brad, la sediul Primăriei 

Municipiului Brad, precum și în incinta tuturor serviciilor publice locale din 

subordinea Consiliului Local Brad pentru anul 2021– iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că  în conformitate cu prevederile  art. 

50 lit. b din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației, „dezinsecția periodică se va face la 

intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică 

se va face la intervale de maximum 6 luni”.  În acest context, instituția noastră trebuie să 

asigure efectuarea acestor servicii de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie a zonelor verzi 

aferente domeniului public al Municipiului Brad, la sediul Primăriei Municipiului Brad, 

precum și în incinta tuturor serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local 

Brad pentru anul 2021.  

  A precizat că aceste servicii sunt cuprinse în Anexa Programului Anual de 

Achiziţii pentru anul 2021 la Cap. II Servicii, poziţiile 22 – CPV: 90921000-9,  poziția 

23 – C.P.V. 90923000-3, conform prevederilor art. 12 din  Hotărârea Guvernului nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice cu completările şi modificările ulterioare. 

  Valoarea maximă a achiziţiei în faza de pre - achiziție, prin consultarea pieţei 

privind prețurile similare existente pe piața liberă este de 128.300 lei fără T.V.A. 

(Deratizare - 14.650 mp. x 0,5 lei/mp. = 29.300 lei fără T.V.A. Dezinsecție, dezinfecție  - 

33.000 mp. x 0,75 lei/mp. = 99.000 lei fără T.V.A.).  

 Costurile cu prestarea acestor servicii vor fi suportate din Bugetul  Municipiului 

Brad pe anul 2021 – cap. Cheltuieli curente – situații de urgență.  

 Având în vedere valoarea achiziției, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice  „Autoritatea contractantă are dreptul 

de a achiziționa direct produse sau servicii, în cazul în care valoarea estimată a 

achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care 



valoarea estimată a achiziției, fără TVA,  este mai mică decât 450.000 lei”, iar potrivit 

prevederilor  art. 43 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

„achiziția .... se realizează prin aplicarea  procedurii  de achiziţie directă pe bază de 

document justificativ”. 

          În acest sens se vor transmite solicitări scrise către societățile comerciale capabile 

să asigure prestarea acestor servicii de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, în vederea 

emiterii unor oferte de preț pe metru pătrat. Aceste oferte vor fi negociate de către o 

comisie de evaluare nominalizată în acest sens prin dispoziția Primarului Municipiului 

Brad. Materialele și produsele chimice folosite vor fi incluse în prețul de prestare a 

serviciilor. 

 Serviciile vor fi achiziţionate de la o societate autorizată pentru prestarea acestora, 

care dispune de personal calificat, este înscrisă în Sistemul Electronic al Achizițiilor 

Publice și care se va putea autoriza ANRSC după încheierea contractului. Comenzile se 

vor întocmi în funcție de necesități, iar decontările se vor face după prestarea serviciilor 

și acceptarea situațiilor de plată de către fiecare beneficiar din bugetul alocat fiecărei 

subunități în acest sens. 

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. e, art. 29 alin. 2, alin. 8 lit. b și alin. 

9, art. 32 alin. 3 și ale  art. 49 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată, operatorul căruia i se va atribui contractul de servicii este 

obligat să solicite obținerea autorizației A.N.R.S.C. pentru efectuarea serviciilor 

menționate anterior și să obțină licența în termen de maxim 90 zile de la semnarea 

contractului de achiziție publică.  

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

propus aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui 

Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului de  dezinsecție, 

deratizare și dezinfecție a zonelor verzi aferente domeniului public al Municipiului Brad, 

la sediul Primăriei Municipiului Brad, precum și în incinta tuturor serviciilor publice 

locale din subordinea Consiliului Local Brad pentru anul 2021 și l-a supus plenului 

Consiliului Local al Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

A propus, de asemenea, împuternicirea Primarului Municipiului Brad să semneze 

Contractul de prestări servicii pentru efectuarea activităților acestui serviciu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, a dat citire raportului 

Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, domnul consilier local, Adrian 

Petruș, a dat 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, a dat 



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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a propus un amendament: „Modul de 

atribuire să se facă prin licitaţie, nu prin atribuire directă”. De asemenea a menţionat că 

astfel se asigură accesul egal a cât mai multor agenţi economici care au acest obiect de 

activitate.  

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

menţionat că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam a supus la vot amendamentul 

propus care a fost respins cu 10 voturi "împotrivă” (Dorel Leaha-Ştefan, Călin-

Gheorghe Dineş, Marius-Adrian Benea, Adrian Petruş, Adina Beciu, Andrei-Alexandru 

Bolojan, Mihai Mureş, Ionel-Daniel Adam, Ionel Circo, Ioan-Florin Oprişa), 6 voturi 

„pentru” (Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin Bufnilă, Melania-Raluca Brănduşan, Dorin-

Sorin David, Ioan Csernatoni, Vasile Poenaru) şi un consilier local absent (Vasile 

Podaru). 

 Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 13 voturi "pentru” (Dorel Leaha-Ştefan, Călin-

Gheorghe Dineş, Marius-Adrian Benea, Adrian Petruş, Adina Beciu, Andrei-

Alexandru Bolojan, Mihai Mureş, Ionel-Daniel Adam, Ionel Circo, Ioan-Florin 

Oprişa, Dorin-Sorin David, Ioan Csernatoni, Vasile Poenaru), 3 voturi „împotrivă” 

(Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin Bufnilă, Melania-Raluca Brănduşan),  un consilier 

local absent (Vasile Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2020 

privind  aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă  în vederea încheierii unui 

Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului de  dezinsecție, 

deratizare și dezinfecție a zonelor verzi aferente domeniului public al Municipiului 

Brad, la sediul Primăriei Municipiului Brad, precum și în incinta tuturor serviciilor 

publice locale din subordinea Consiliului Local Brad pentru anul 2021. 

 

Punctul nr. 20. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea aplicării procedurii de 

achiziție directă privind prestarea ”SERVICIULUI  DE   ÎNTREȚINERE ȘI 

MENTENANȚĂ A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD” pentru anul 

2021 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 



Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că funcționarea sistemului de iluminat 

public trebuie să se desfășoare pentru: satisfacerea interesului general al comunității, 

satisfacerea cât mai completă a cerințelor beneficiarilor, protejarea intereselor 

beneficiarilor, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, 

punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale 

localităților, ridicarea gradului de civilizație, a confortului și calității vieții, mărirea 

gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale, crearea unui ambient plăcut, 

creșterea oportunităților rezultate din dezvoltarea turismului, asigurarea funcționării și 

exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii 

aferente sistemului.  

Având în vedere cele precizate anterior, se impune încheierea unui contract cu o 

societate autorizată ANRE care dispune de personal autorizat pentru efectuarea lucrărilor 

de întreținere și mentenanță a sistemului de iluminat public în Municipiul Brad. 

Lucrările de întreținere se vor executa în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, 

avariilor sau incidentelor și fără întreruperea furnizării energiei electrice și vor cuprinde 

următoarele: supravegherea instalațiilor; controlul curent al instalațiilor; executarea de 

manevre; lucrări de întreținere periodice și respectiv lucrări de întreținere neprogramate. 

 Serviciul ce urmează a fi achiziționat constă în întreținerea și repararea sistemului 

de iluminat public care reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, 

fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri 

de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de 

comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, cu excepția 

acelora din elementele care fac parte din sistemul de distribuție a energiei electrice. 

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform 

normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului. 

Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, 

distribuţie, conectare/deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate 

iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani. 

           Valoarea maximă estimată în faza de pre-achiziție, prin consultarea pieţei privind 

prețurile similare existente pe piața liberă este de până  la 130.000 lei fără TVA. 

 Serviciile  propuse  spre a fi achiziţionate vor fi încadrate în Anexa Programului 

Anual al Achiziţiilor Publice pe anul 2019 la cap. II  Servicii poziția  1, CPV: 50232100-

1, conform prevederilor art. 12 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu completările 

şi modificările ulterioare. 

            În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse 



sau servicii, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică 

decât 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără 

TVA,  este mai mică decât 450.200 lei”,  iar potrivit prevederilor  art. 43 alin. 1 din 

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, „achiziția .... se realizează prin 

aplicarea  procedurii  de achiziţie directă pe bază de document justificativ”. 

             În acest sens se vor transmite invitații de participare către societăți care au în 

obiectul de activitate prestarea acestor servicii, dispun de personal calificat și capabil să 

efectueze aceste servicii și,  care se încadrează în această sumă în vederea încheierii unui 

contract. Această sumă urmează a  fi achitată din bugetul alocat Municipiului Brad 

aferent anului bugetar 2021 –  capitol bugetar ”Cheltuieli de bunuri și servicii – Iluminat 

public”. 

             Ofertele vor fi negociate de către comisie de evaluare nominalizată în acest sens 

prin dispoziția Primarului Municipiului Brad.  

    Materiale și echipamentele electrice folosite vor fi incluse în prețul de prestare a 

serviciilor. 

    Serviciile vor fi achiziţionate de la o societate autorizată pentru prestarea acestor 

servicii, dispune de personal calificat, este înscrisă în Sistemul Electronic al Achizițiilor 

Publice și care se va putea autoriza ANRSC  după încheierea contractului. Comenzile se 

vor întocmi în funcție de necesități, iar decontările se vor face după prestarea serviciilor 

și acceptarea situațiilor de plată de către fiecare beneficiar din bugetul alocat fiecărei 

subunități în acest sens . 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată art. 1 alin. 2 lit. e, art. 29 alin. 2 alin. 8 lit. b și alin. 9 și ale 

art. 32 alin. 3, art. 49 alin. 3, operatorul căruia i se va atribui contractul de servicii este 

obligat să solicite obținerea autorizației A.N.R.S.C. pentru efectuarea serviciilor 

menționate anterior și să obțină licența în termen de maxim 90 zile de la semnarea 

contractului de achiziție publică.  

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

propus aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă privind prestarea 

”SERVICIULUI  DE ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN 

MUNICIPIUL BRAD” pentru anul 2021 și l-a supus plenului Consiliului Local al 

Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

 A propus, de asemenea, împuternicirea Primarului Municipiului Brad să semneze 

Contractul de prestare a acestui serviciu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

Domnul consilier local,, Raul-Florin Matei a propus un amendament: „Modul de 

atribuire să se facă prin licitaţie, nu prin atribuire directă”.  

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

menţionat că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam a supus la vot amendamentul 

propus care a fost respins cu 10 voturi "împotrivă” (Dorel Leaha-Ştefan, Călin-

Gheorghe Dineş, Marius-Adrian Benea, Adrian Petruş, Adina Beciu, Andrei-Alexandru 

Bolojan, Mihai Mureş, Ionel-Daniel Adam, Ionel Circo, Ioan-Florin Oprişa), 6 voturi 

„pentru” (Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin Bufnilă, Melania-Raluca Brănduşan, Dorin-

Sorin David, Ioan Csernatoni, Vasile Poenaru) şi un consilier local absent (Vasile 

Podaru). 

 Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 13 voturi "pentru” (Dorel Leaha-Ştefan, Călin-

Gheorghe Dineş, Marius-Adrian Benea, Adrian Petruş, Adina Beciu, Andrei-

Alexandru Bolojan, Mihai Mureş, Ionel-Daniel Adam, Ionel Circo, Ioan-Florin 

Oprişa, Dorin-Sorin David, Ioan Csernatoni, Vasile Poenaru), 3 voturi „împotrivă” 

(Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin Bufnilă, Melania-Raluca Brănduşan),  un consilier 

local absent (Vasile Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 193/2020 

pentru  aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă privind prestarea 

”SERVICIULUI  DE   ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ A ILUMINATULUI 

PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD” pentru anul 2021. 

 

Punctul nr. 21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației tehnico-

economice faza studiu de fezabilitate și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții "SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO A TRAFICULUI RUTIER ȘI 

SIGURANȚA CETĂȚEANULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA" 

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că, în prezent, municipiul Brad nu 

beneficiază de un sistem de monitorizare video a traficului rutier și de siguranță a  

cetățenilor. 

 Având în vedere că infracționalitatea atinge cote alarmante, sistemele de 

monitorizare video devin din ce în ce mai utilizate, imaginile devenind cea mai eficace 

unealtă în rezolvarea infracțiunilor, prevenirea vandalismului și, nu în ultimul rând, a 

furturilor. 

Astfel, sistemul de monitorizare video vine în întâmpinarea autorităților ce au ca 

obiectiv asigurarea ordinii și liniștii publice, paza și protecția obiectivelor de interes 

public, supravegherea traficului rutier. 

În acest sens a propus elaborarea unui proiect de investiții. 

Proiectul "SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO A TRAFICULUI RUTIER ȘI 

SIGURANȚA CETĂȚEANULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA" a 

fost elaborat  de către S.C. Prime Telecom S.R.L., societate licențiată să efectueze 

activități de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau 

sistemelor de alarmare împotriva efracției, licențiată de către Direcția Poliției de Ordine 

Publică din cadrul M.A.I. cu nr. 2194/T/28.02.2011.  

Prin acest proiect se propune realizarea unui sistem complex de supraveghere  

video stradală, compus din 38 camere video IP  din care 31 camere fixe și 7 camere 

video cu funcția recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare, concentrate în 19 puncte, 

amplasate în intersecții, în zonele de agrement, în apropierea școlilor, a instituțiilor 

publice, monumentelor, bisericilor, a spațiilor comerciale, a restaurantelor și barurilor. 

     Amplasarea camerelor se va face pe stâlpii existenți ai operatorului de energie 

electrica la o înălțime care va asigura atât o vizibilitate optima a zonei supravegheate cât 

și o securitate la tentativele de vandalizare în zonele și intersecțiile de interes in 

conformitate cu punctele de amplasare stabilite și descrise în proiectul tehnic. 

   Obiectivul general al proiectului este creșterea siguranței cetățenilor și 

monitorizarea traficului rutier în municipiul Brad, județul Hunedoara.  

   Implementarea unui sistem de supraveghere video capabil să monitorizeze traficul 

rutier, a spațiilor publice, în special intersecțiile principale și zonele cu aglomerări de 

persoane, va asigura: 

o creșterea nivelului de securitate socială și siguranță a cetățeanului;  

o monitorizarea în regim non-stop (24/24) a unor zone cu risc ridicat de producere a 

fenomenelor infracționale si a accidentelor;  

o prezentarea directă și intuitivă a situației zonelor și obiectivelor supravegheate;  

o asigurarea determinării din timp a apariției condițiilor ce favorizează producerea 

de evenimente;  

o scăderea timpului de răspuns în cazul intervențiilor pentru situații de urgență și 

criză;  

o gestionarea eficientă a resurselor;  

o prevenirea infracțiunilor și a operațiunilor ilegale;  

o asigurarea de baze de date pentru analiza evenimentelor;  



o asigurarea de probe juridice;  

o crearea factorului psihologic pentru scăderea infracționalității în zonele de risc;  

o crearea de reflexe sociale benefice pentru societate la nivelul infractorilor și al 

victimelor acestora de teama de săvârșire a infracțiunilor ,,la vedere", creșterea gradului 

de încredere a cetățenilor potențiale victime.   

     Toate imaginile captate de la camerele video sunt înregistrate local  pe serverul 

video (unitatea de înregistrare (NVR4) dispus în sediul primăriei, unități ce vor fi 

echipate cu hard-diskuri ce vor oferi posibilitatea vizionarii înregistrărilor pe o perioada 

de 20 zile. Sistemul va fi centralizat la Primăria Municipiului Brad (dispecerat), acolo 

unde va fi amplasat RACK-ul (dulapul metalic), echipat cu echipamente active de 

transmisie date și cu unitatea de înregistrare (NVR4). 

Etapele de execuție ale sistemului de monitorizare video sunt: 

o marcarea traseelor de cabluri; 

o marcarea stâlpilor pe care se vor amplasa camerele de supraveghere video și 

tablourile de alimentare și comandă; 

o montarea echipamentelor; 

o montarea tablourilor de alimentare și comandă; 

o executarea conexiunilor pe regletele echipamentelor; 

o executarea joncțiunilor de fibră optică; 

o punerea în funcțiune a echipamentelor; 

o configurarea echipamentelor. 

Executantul lucrărilor de instalații de securitate va utiliza numai materiale și 

echipamente omologate, cu agrement tehnic, conform Legii 10/1995 privind calitatea în 

construcții, valabil la data montării, însoțite de certificate de calitate și garanție de la 

furnizor. 

 Valoarea totală a Devizului General este  de  914.099 lei fără TVA, respectiv 

1.087.325 lei cu TVA, din care C+M 216.164 lei fără TVA, respectiv 257.235 lei cu 

TVA. 

 A precizat că această sumă  se va cuprinde în PROGRAMUL DE INVESTIȚII 

PUBLICE pe anul 2021 la Capitolul bugetar 70 – ”Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică”. 

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

propus aprobarea Documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate și a 

devizului general pentru obiectivul de investiții "SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO 

A TRAFICULUI RUTIER ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI, MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEȚUL HUNEDOARA", precum și a Devizului General al acestui obiectiv de 

investiții și l-a supus plenului Consiliului Local al Municipiului Brad spre dezbatere în 

forma prezentată. 

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, a dat citire raportului 

Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului 



înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, domnul consilier local, Adrian 

Petruș, a dat 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, a dat 

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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, 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, a supus la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 194/2020 privind  aprobarea 

Documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate și a devizului general 

pentru obiectivul de investiții "SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO A 

TRAFICULUI RUTIER ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI, MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEȚUL HUNEDOARA". 

 

Punctul nr. 22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației de avizare 

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

"MODERNIZARE DN74, STRADA MOȚILOR, GOȘA, ȚĂRĂȚEL, MUNICIPIUL 

BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA" – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că drumul național, străzile și drumurile 

vicinale din satul Țărățel investigate, sunt necorespunzătoare, atât din punct de vedere al 

suprafeței de rulare, cât și din punct de vedere al elementelor geometrice, durata de 

exploatare a acestora fiind depășită de mulți ani. De asemenea, intervențiile privind 

lucrările de întreținere au fost locale și nesemnificative, fapt ce a condus la starea de 

degradare actuală.  



  În conformitate cu instrucțiunile tehnice în vigoare, pentru aceste străzi sunt 

necesare lucrări de modernizare  pentru ca circulația sa se poată desfășura în condiții 

optime.  

 Modernizarea  drumului național DN74 (spre Abrud), a străzilor Moților, Goșa  și 

a drumurilor vicinale din satul Țărățel,  cu o lungime totală de 9.301 m, face parte din 

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Brad. 

  Necesitatea lucrărilor propuse în proiectul nr.1229/2020  elaborat de către S.C. 

GEVIS PROTEAM S.R.L. Deva este în primul rând argumentată de starea fizică a 

drumului național, a străzilor și a  drumurilor vicinale. Amenajarea acestora va 

determina: 

• facilitarea accesului localnicilor si al autovehiculelor; 

• ridicarea potenţialului economic al zonei; 

• ameliorarea calităţii mediului și diminuarea surselor de poluare; 

   • dezvoltarea turismului și agroturismului. 

   Traseul este format din aliniamente racordate cu curbe neamenajate, iar în profil 

longitudinal se caracterizează prin declivități mari caracteristice zonei de deal. 

   Tronsonul  studiat  este  amenajat  necorespunzător  din  punct de  vedere  al  

structurii  rutiere, iar desfășurarea circulației este semnificativ influențată de condițiile 

climaterice. 

 Partea carosabilă  nu se diferențiază de acostamente. Pe cea mai mare parte a 

traseului nu sunt asigurate pante transversale  ale părții carosabile care ar asigura o 

scurgere a apelor  pluviale către  marginile  platformei. Acest impediment duce la 

staționarea apei timp îndelungat pe platformă,  apa infiltrându-se in corpul drumului  

producând  degradări  în  structura  rutiera.   

     Partea  carosabilă  prezintă  o  serie  de  defecțiuni  specifice  drumurilor pietruite, 

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

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

umed. 

 Sistemele de scurgere existente  sunt alcătuite din șanțuri de pământ colmatate, cu 

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

sistemul de scurgere a apelor nu are capacitatea necesara asigurării scurgerii  apelor  in  

lungul  străzilor,  fapt  care  determina  staționarea  apei  in  șanțuri  și  infiltrarea  

acesteia  in terasamente si in corpul drumului, afectând marginea platformei străzilor. 

Pe   lângă  faptul  ca  sunt  nefuncționale,  podețele  existente sunt insuficiente ca 

număr, fiind necesară și proiectarea unor podețe noi ca să poată evacua apele colectate în 

șanțuri. În consecință, apreciază că este necesar să se consolideze  platforma acestor 

străzi și să se asigure scurgerea apelor  prin  construirea  de  șanțuri  și  podețe.   

 Drumul național, străzile și drumurile vicinale nu sunt prevăzute cu sisteme de 

semnalizare verticală corespunzătoare. Astfel, consider că este necesară înființarea, 

conform standardelor și normativelor în vigoare, a unui sistem de semnalizare verticală 

și orizontală. 

 Traficul se desfășoară greoi pe timpul iernii și în perioadele cu precipitații. 



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

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

 Operaţiunile necesare a se efectua pentru realizarea structurii rutiere a străzilor 

supuse modernizării cuprind următoarele categorii de lucrări: 

      - strat inferior de fundație; 

       - strat superior de fundație; 

         - strat de uzura. 

 Pe sectoarele de drum unde lăţimea platformei permite realizarea trotuarelor 

pentru circulaţia pietonilor au fost proiectate, în limita spaţiului disponibil, trotuare cu 

lăţimea minimă de 75 cm pentru a asigura minim un flux de circulaţie al pietonilor. 

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

asigurând planeitatea corespunzătoare a părţii carosabile. 

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

pantele transversale ale profilurilor de 2,5% spre șanțurile existente, curățate, 

decolmatate și aduse la profil,  precum și prin  rigolele  și șanțurile proiectate. 

 Pentru evacuarea apelor pluviale  din șanțuri s-au adoptat podețe tip rigola 

carosabilă, podețe tubulare corugate, podețe prefabricate, podețe dalate. 

 Se vor amenaja 15 drumuri laterale din Strada  Moților - DN74. 

       La km 2+821 până la km 2+928 s-a prevăzut realizarea unui parapet pe fundație 

adâncită. Acesta va avea o lungime de 107,0 m și înălțimea de 2,50 m. 

       Pe pereții din spatele elevațiilor se va realiza o hidroizolație cu emulsie 

bituminoasă, iar pentru captarea și evacuarea apelor infiltrate s-a prevăzut realizarea 

unor drenuri cu cunete și barbacane. Umplutura drenantă din spatele elevației se va 

executa din piatră brută învelită în geotextil.  Peste drenul din piatră bruta se va realiza o 

umplutură din balast. 

 Pe strada Goșa se vor amenaja patru drumuri laterale cu aceeași structură rutieră 

ca și la drumul principal proiectat. 

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

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

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

 Din drumurilor vicinale  se vor amenaja drumuri laterale cu lungimi cuprinse între 

10,00 m și 75,00 m cu lățimi cuprinse între 2,00 si 2,50 m, cu aceeași structură rutieră ca 

și la drumul proiectat.  

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

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

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

armat. 

 Pentru siguranța circulației se vor realiza parapete metalice pe fundații izolate și 

se vor executa marcaje longitudinale și transversale. 

 Pentru semnalizarea rutieră verticală au fost prevăzute indicatoare rutiere cu folie 

reflectorizantă. 



       Prin realizarea acestui proiect se  urmărește asigurarea accesibilității unor zone 

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

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

autovehiculelor, îmbunătăţirea capacităţii portante a drumurilor. 

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

următoarele: 

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

se va desfășura în condiții normale; 

• nivelul zgomotelor aferente autovehiculelor se reduce datorită calității suprafeței 

carosabile; 

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

circula la viteza proiectată; 

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

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

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

suprafețe de rulare netede. 

A precizat că principalele obiective ale proiectului sunt: 

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

• îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si a activităților din 

zonă; 

• dezvoltarea   unei   infrastructuri   minimale   care   să   asigure   sprijinirea   

activităților economice din zonă; 

 Valoarea Devizului General este  de 18.945.457,7 lei cu TVA, respectiv 

15.947.881,44 lei fără TVA, din care C+M 18.085.878,40 lei cu TVA, respectiv 

15.198.217,15 lei fără TVA. 

 Având în vedere valoarea mare a obiectivului de investiții, s-a solicitat Companiei 

Naționale de Investiții includerea acestuia în Programul Național de CONSTRUCȚII DE 

INTERES  PUBLIC SAU  SOCIAL, SUBPROGRAMUL DRUMURI DE INTERES 

LOCAL ȘI DRUMURI DE INTERES JUDEȚEAN, acesta regăsindu-se în  Lista 

Sinteză aprobată, la nr. 561. 

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

propus aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul 

de investiții " MODERNIZARE DN74, STRADA MOȚILOR, GOȘA, ȚĂRĂȚEL, 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA", precum și a Devizului General al 

acestui obiectiv de investiții și l-a supus plenului Consiliului Local al Municipiului Brad 

spre dezbatere în forma prezentată. 

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, a dat citire raportului 

Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil 



proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, domnul consilier local, Adrian 

Petruș, a dat 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, a dat 

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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.     

 Domnul consilier local, Dorin Sorin David, a precizat că este o cerere tot mai 

mare din partea cetăţenilor de a se construi piste de biciclete, astfel că pe viitor trebuie 

avut în vedere acest lucru, iar în opinia domnului consilier local şi drumul naţional 74 se 

preta să aibă o pistă de biciclete în condiţiile în care sunt multe persoane care fac 

navetala Gurabarza. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a menţionat că este unul dintre cele mai 

importante proiecte de infrastructură cuprins în lista de investiţii a Companiei Naţionale 

de Investiţii care va chiziţiona lucrările, iar în cuprinsul acestuia proiectanţii au prevăzut 

un acostament care să permită circulaţia şi cu biciclete, chiar dacă pista nu apare trasată.  

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

menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, 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, a supus la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2020 privind  aprobarea 

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

obiectivul de investiții "MODERNIZARE DN74, STRADA MOȚILOR, GOȘA, 

ȚĂRĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA". 

 

Punctul nr. 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. 

nr. 127/2016 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al 

Serviciului Public de Desfacere - Han Piaţă şi Obor – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 127/2016 a fost aprobat   Regulamentul de organizare și funcţionare al 

Serviciului Public de Desfacere - Han Piaţă și Obor ca urmare a  finalizării 

proiectului de investiţii ”MODERNIZARE PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ BRAD”,  

finanţat din resurse proprii ale bugetului local colectate în anii bugetari 2015-2016.    

 Acest regulament instituie regulile generale de comercializare ale produselor 

alimentare şi nealimentare în pieţele şi târgurile organizate la nivelul municipiului 

Brad, în condiţii de eficienţă economică şi  de respectare a actelor normative şi 

administrative în vigoare. 

Prin acest proiect sunt asigurate condiţii optime de comerţ şi de microclimat. 

Întrucât de la aprobare și până în prezent au intervenit o serie de modificări 

atât în organigrama și statul de funcții al Serviciului Public de Desfacere ”Han, Piață 

și Obor” Brad, cât și în legislația în domeniu și ținând cont de prevederile art. 9 alin. 

2 din H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață 

în unele zone publice, actualizată, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 

propus modificarea și completarea H.C.L. nr. 127/2016, în sensul modificării și 

completării acestui regulament astfel încât să fie în concordanță cu situația reală 

existentă și cu legislația în vigoare. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad 

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2020 pentru modificarea și 

completarea H.C.L. nr. 127/2016 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcţionare al Serviciului Public de Desfacere - Han Piaţă şi Obor. 

 



Punctul nr. 24. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Brad nr. 78/2013 privind constituirea Consiliului Comunitar 

Consultativ al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin H.C.L. nr. 

108/2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că autorităţile administraţiei publice 

locale au obligaţia să garanteze şi să promoveze respectarea drepturilor copiilor din 

unităţile administrativ-teritoriale, asigurând prevenirea separării copilului de părinţii săi, 

precum şi protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de îngrijirea 

părinţilor săi. 

 Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea 

locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a 

problemelor sociale care privesc copiii. 

În acest scop a fost constituit, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2012, 

Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Brad cuprinzând un număr de 9 

membri dintre care: oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri 

locali şi  poliţişti.  

Rolul acestui Consiliu consultativ este atât de soluţionare a unor cazuri concrete, 

cât şi de a răspunde nevoilor globale ale colectivităţii brădene.  

Întrucât în cursul acestui an au avut loc alegeri locale în urma cărora a încetat 

mandatul foștilor consilieri locali și s-a constituit noul Consiliu Local al Municipiului 

Brad, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Brad nr. 78/2013 privind constituirea Consiliului Comunitar 

Consultativ al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin H.C.L. nr. 

108/2016, în sensul modificării componenței Consiliului Comunitar Consultativ al 

Municipiului Brad. Astfel se impune desemnarea a trei consilieri locali care să facă parte 

din acest consiliu. 

Totodată, a propus înlocuirea domnilor dr. Ciota Ioan și comisar Briciu Valentin  a 

căror rapoarte de serviciu au încetat ca urmare a ajungerii la vârsta standard de 

pensionare. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

 Domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ionel-Daniel Adam, a solicitat să se facă propuneri 

pentru desemnarea a 4 (patru) consilieri locali care să facă parte din Consiliul Comunitar 

Consultativ al Municipiului Brad. 



  Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, a prezentat 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, Mihai Mureş, a propus ca din comisie să facă parte, în 

calitate de preşedinte, domnul consilier local, Adrian Petruş. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan a propus ca din comisie să facă parte, 

în calitate de membru, doamna consilier local, Adina Beciu. 

 Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam a propus ca din comisie să facă parte, 

în calitate de secretar, domnul consilier local, Ioan Florin Oprişa. 

  Domnul consilier local, Dorin-Sorin David, a propus ca din comisie să facă parte, 

în calitate de membru, domnul consilier local, Raul-Florin Matei.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a anunţat 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, Ionel-Daniel Adam, a prezentat procesul verbal 

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost 

aleși în Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Brad domnul consilier local, 

Adrian Petruş, doamna consilier local, Adina Beciu și domnul consilier local, Ioan-

Florin Oprişa”.    

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 197/2020 pentru  modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 78/2013 privind constituirea 

Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, 

modificată prin H.C.L. nr. 108/2016. 

 



Punctul nr. 25. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 53, etaj II  

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

Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că locuința nr. 53, etaj II din Blocul 105 

G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara  a fost 

deținută cu chirie de către  doamna Dud Raluca - Ioana. 

 Urmare procesului verbal de predare - primire încheiat, la solicitarea fostului 

chiriaș, în data de 26.10.2020, locuința a devenit liberă și poate fi supusă repartizării. 

 Nu există datorii la plata chiriei și a utilităților. 

 A menţionat că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o 

suprafață totală de 11,00 mp. 

 Întrucât în evidențele Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri 

depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la 

latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad  să facă 

propuneri în acest sens. 

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

propus repartizarea locuinţei nr. 53, etaj II din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, 

strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara și l-a supus plenului Consiliului Local 

Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  

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

Petruș, a dat 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, a dat 

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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ionel-Daniel Adam, a dat cuvântul doamnei 

consilier local Adina Beciu, membru în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement pentru a prezenta cele 6 dosare ale 

persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţă socială, asupra cărora comisia şi-a 

îndreptat atenţia. 

Doamna consilier local, Adina Beciu, a menţionat că în cadrul Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au fost 



analizate 6 dosare şi anume: Vagaliu Ovidiu-Constantin, Topai Florin-Nicuşor, Rezmiveş 

Mikloş, Rostaş Dorin-Sorin, Rus Alexandru-Sorin, Alba Letiţia. 

  Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, a prezentat 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.  

Doamna consilier local, Adina Beciu, a menţionat că la analizarea dosarelor s-au 

avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, vechimea cererilor, 

iar în urma analizării  Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie trecute toate cele 6 

persoane şi anume: 

Vagaliu Ovidiu-Constantin are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada Aleea 

Patriei, bl. 60, sc. 3, ap. 12, județul Hunedoara. Este tolerat în spaţiu de către domnul 

Stanciu Ioan. Lucrează la S.C. KARGO EXPRES EXPEDIȚII S.R.L. Brad și are un 

venit lunar de 2.230 lei. Solicită o locuinţă unde să stea împreună cu partenera sa și cu 

copilul ei. 

Topai Florin-Nicuşor are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada Aleea 

Primăverii, bl. AB14, sc. 1, ap. 4, județul Hunedoara, locuință compusă din două 

camere, proprietatea părinților săi. Acolo mai locuiesc părinții săi, un frate, partenera sa 

Petcuț Lenuța și fiica lor Topai Alexandra Maria. Lucrează la S.C. REFIL EMIX S.R.L. 

Brad și are un venit lunar de 2.230 lei. Solicită o locuinţă deoarece fratele și părinții sunt 

grav bolnavi, condițiile fiind improprii creșterii copilului. 

Rezmuveş Mikloş are domiciliu stabil în municipiul Brad, sat Ruda Brad, nr. 29, 

județul Hunedoara, unde a fost dat în plasament în anul 1999, la familia Popa Nicolae și 

Dorina. Domnul Popa Nicolae a decedat în anul 2014, iar doamna Popa Doina a decedat 

în anul 2019. Moștenitorii familiei Popa îi cer să părăsească locuința. Nu cunoaște nici o 

rudă și nici părinții naturali. Lucrează la S.C. AMD INFRATRUST S.R.L. Deva și are 

un venit lunar de 2.300 lei.  

Rostaş Dorin Sorin are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada 9 Mai, bl. 4, 

sc. 1, et. 1, ap. 5, județul Hunedoara. Locuința este deținută cu chirie de mama acestuia, 

Căldăraș Sanda, care locuiește acolo împreună cu alți doi copii. Tot în acea locuință, stau 

și concubina solicitantului și fiul lor în vârstă de 2 ani. Locuința are două camere, spațiul 

fiind insuficient pentru 6 persoane. Lucrează la S.C. KEY SAFETY SYSTEMS RO  

S.R.L. și are un venit lunar de 2.400 lei.  

Rus Alexandru-Sorin are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada Șteampurile 

Vechi, bl. Locuințe Sociale, sc. 1, ap. 6, județul Hunedoara. Locuința este deținută cu 

chirie de tatăl său și se compune din 2 camere, fiind folosită de 6 persoane, părinții și cei 

4 frați ai săi. Lucrează la S.C. BENBAU EXPRES S.R.L. Mintia și are un venit lunar de 

1.774 lei.  

Alba Letiţia are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 

3, bl. 18, sc. 2, et. 3, ap. 32, județul Hunedoara. Este tolerată în spaţiu de către doamna 



Avram Silvia Lucica. Este văduvă și are un venit lunar de 704 lei. Solicită o locuinţă 

pentru că nu are unde să locuiască. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a anunţat 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, Ionel-Daniel Adam, a prezentat procesul verbal 

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, locuinţa 

nr. 53 , etaj II din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 

2, judeţul Hunedoara, va fi repartizată domnului Rostaş Dorin Sorin”.    

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2020 privind repartizarea 

locuinţei nr. 53, etaj II  din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian 

Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara. 

 

Punctul nr. 26. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 56, etaj II  

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

Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că locuința nr. 56, etaj II din Blocul 105 

G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara  a fost 

deținută cu chirie de către  domnul Iezan Roman - Miron. 

 Urmare decesului fostului chiriaș locuința a devenit liberă și poate fi supusă 

repartizării. 

 Nu există datorii la plata chiriei și a utilităților. 

 A menţionat că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o 

suprafață totală de 11,00 mp. 



 Întrucât în evidențele Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri 

depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la 

latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad  să facă 

propuneri în acest sens. 

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

propus repartizarea locuinţei nr. 56, etaj II din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, 

strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara și l-a  supus plenului Consiliului Local 

Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

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

iniţiat, domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului Comisiei pentru 

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

dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruș, a 

dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ionel-Daniel Adam, a dat cuvântul doamnei 

consilier local Adina Beciu, membru în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement pentru a prezenta cele 5 dosare ale 

persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţă socială, asupra cărora comisia şi-a 

îndreptat atenţia. 

Doamna consilier local, Adina Beciu, a menţionat că în cadrul Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au fost 

analizate 5 dosare şi anume: Vagaliu Ovidiu-Constantin, Topai Florin-Nicuşor, Rezmiveş 

Mikloş, Rus Alexandru-Sorin, Alba Letiţia. 

  Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, a prezentat 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.  

Doamna consilier local, Adina Beciu, a menţionat că la analizarea dosarelor s-a 

avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, vechimea cererilor, 

iar în urma analizării  Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie trecute toate cele 5 

persoane şi anume: 

Vagaliu Ovidiu-Constantin are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada Aleea 

Patriei, bl. 60, sc. 3, ap. 12, județul Hunedoara. Este tolerat în spaţiu de către domnul 

Stanciu Ioan. Lucrează la S.C. KARGO EXPRES EXPEDIȚII S.R.L. Brad și are un 



venit lunar de 2.230 lei. Solicită o locuinţă unde să stea împreună cu partenera sa și cu 

copilul ei. 

Topai Florin-Nicuşor are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada Aleea 

Primăverii, bl. AB14, sc. 1, ap. 4, județul Hunedoara, locuință compusă din două 

camere, proprietatea părinților săi. Acolo mai locuiesc părinții săi, un frate, partenera sa 

Petcuț Lenuța și fiica lor Topai Alexandra Maria. Lucrează la S.C. REFIL EMIX S.R.L. 

Brad și are un venit lunar de 2.230 lei. Solicită o locuinţă deoarece fratele și părinții sunt 

grav bolnavi, condițiile fiind improprii creșterii copilului. 

Rezmuveş Mikloş are domiciliu stabil în municipiul Brad, sat Ruda Brad, nr. 29, 

județul Hunedoara, unde a fost dat în plasament în anul 1999, la familia Popa Nicolae și 

Dorina. Domnul Popa Nicolae a decedat în anul 2014, iar doamna Popa Doina a decedat 

în anul 2019. Moștenitorii familiei Popa îi cer să părăsească locuința. Nu cunoaște nici o 

rudă și nici părinții naturali. Lucrează la S.C. AMD INFRATRUST S.R.L. Deva și are 

un venit lunar de 2.300 lei.  

Rus Alexandru-Sorin are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada Șteampurile 

Vechi, bl. Locuințe Sociale, sc. 1, ap. 6, județul Hunedoara. Locuința este deținută cu 

chirie de tatăl său și se compune din 2 camere, fiind folosită de 6 persoane, părinții și cei 

4 frați ai săi. Lucrează la S.C. BENBAU EXPRES S.R.L. Mintia și are un venit lunar de 

1.774 lei.  

Alba Letiţia are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 

3, bl. 18, sc. 2, et. 3, ap. 32, județul Hunedoara. Este tolerată în spaţiu de către doamna 

Avram Silvia Lucica.Este văduvă și are un venit lunar de 704 lei. Solicită o locuinţă 

pentru că nu are unde să locuiască. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a anunţat 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, Ionel-Daniel Adam, a prezentat procesul verbal 

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, locuinţa 

nr. 56 , etaj II din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 

2, judeţul Hunedoara, va fi repartizată domnului Vagaliu Ovidiu-Constantin”.    

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  



administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 199/2020 privind repartizarea 

locuinţei nr. 56, etaj II  din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian 

Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara. 

 

Punctul nr. 27. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 76, etaj III  

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

Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că locuința nr. 76, etaj III din Blocul 

105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara  a 

fost deținută cu chirie de către  doamna Nuțea Adela – Corina. 

 Urmare procesului verbal de predare - primire nr. 41292/28.10.2020, încheiat la 

solicitarea fostului chiriaș,  locuința a devenit liberă și poate fi supusă repartizării. 

 Nu există datorii la plata chiriei și a utilităților. 

 A menţionat că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o 

suprafață totală de 11,00 mp. 

 Întrucât în evidențele Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri 

depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la 

latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad  să facă 

propuneri în acest sens. 

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

propus repartizarea locuinţei nr. 76, etaj III din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, 

strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara și l-a supus plenului Consiliului Local 

Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

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

iniţiat, domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului Comisiei pentru 

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

dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruș, a 

dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ionel-Daniel Adam, a dat cuvântul doamnei 

consilier local Adina Beciu, membru în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement pentru a prezenta cele 4 dosare ale 

persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţă socială, asupra cărora comisia şi-a 

îndreptat atenţia. 

Doamna consilier local Adina Beciu a menţionat că în cadrul Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au fost 

analizate 4 dosare şi anume: Topai Florin-Nicuşor, Rezmiveş Mikloş, Rus Alexandru-

Sorin, Alba Letiţia. 

  Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, a prezentat 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.  

Doamna consilier local Adina Beciu a menţionat că la analizarea dosarelor s-a 

avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, vechimea cererilor, 

iar în urma analizării  Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie trecute toate cele 4 

persoane şi anume: 

Topai Florin-Nicuşor are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada Aleea 

Primăverii, bl. AB14, sc. 1, ap. 4, județul Hunedoara, locuință compusă din două 

camere, proprietatea părinților săi. Acolo mai locuiesc părinții săi, un frate, partenera sa 

Petcuț Lenuța și fiica lor Topai Alexandra Maria. Lucrează la S.C. REFIL EMIX S.R.L. 

Brad și are un venit lunar de 2.230 lei. Solicită o locuinţă deoarece fratele și părinții sunt 

grav bolnavi, condițiile fiind improprii creșterii copilului. 

Rezmuveş Mikloş are domiciliu stabil în municipiul Brad, sat Ruda Brad, nr. 29, 

județul Hunedoara, unde a fost dat în plasament în anul 1999, la familia Popa Nicolae și 

Dorina. Domnul Popa Nicolae a decedat în anul 2014, iar doamna Popa Doina a decedat 

în anul 2019. Moștenitorii familiei Popa îi cer să părăsească locuința. Nu cunoaște nici o 

rudă și nici părinții naturali. Lucrează la S.C. AMD INFRATRUST S.R.L. Deva și are 

un venit lunar de 2.300 lei.  

Rus Alexandru-Sorin are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada Șteampurile 

Vechi, bl. Locuințe Sociale, sc. 1, ap. 6, județul Hunedoara. Locuința este deținută cu 

chirie de tatăl său și se compune din 2 camere, fiind folosită de 6 persoane, părinții și cei 

4 frați ai săi. Lucrează la S.C. BENBAU EXPRES S.R.L. Mintia și are un venit lunar de 

1.774 lei.  

Alba Letiţia are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 

3, bl. 18, sc. 2, et. 3, ap. 32, județul Hunedoara. Este tolerată în spaţiu de către doamna 

Avram Silvia Lucica.Este văduvă și are un venit lunar de 704 lei. Solicită o locuinţă 

pentru că nu are unde să locuiască. 



Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a anunţat 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, Ionel-Daniel Adam, a prezentat procesul verbal 

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, locuinţa 

nr. 76 , etaj III din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 

2, judeţul Hunedoara, va fi repartizată domnului Topai Florin-Nicuşor”.    

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 200/2020 privind repartizarea 

locuinţei nr. 76, etaj III din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian 

Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara. 

 

Punctul nr. 28. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 99, etaj IV  

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

Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că locuința nr. 99, etaj IV din Blocul 

105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara  a 

fost deținută cu chirie de către  domnul Kiragos Vintilă. 

 Urmare adresei înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

45096/02.12.2020 prin care fostul chiriaș a arătat că renunță la locuința repartizată, 

aceasta a devenit liberă și poate fi supusă repartizării. 

 Nu există datorii la plata chiriei și a utilităților. 

 A menţionat că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o 

suprafață totală de 11,00 mp. 



 Întrucât în evidențele Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri 

depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la 

latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad  să facă 

propuneri în acest sens. 

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

propus repartizarea locuinţei nr. 99, etaj IV din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, 

strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara și l-a  supus plenului Consiliului Local 

Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

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

iniţiat, domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului Comisiei pentru 

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

dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruș, a 

dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ionel-Daniel Adam, a dat cuvântul doamnei 

consilier local Adina Beciu, membru în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement pentru a prezenta cele 3 dosare ale 

persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţă socială, asupra cărora comisia şi-a 

îndreptat atenţia. 

Doamna consilier local Adina Beciu a menţionat că în cadrul Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au fost 

analizate 3 dosare şi anume: Rezmiveş Mikloş, Rus Alexandru-Sorin, Alba Letiţia. 

  Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, a prezentat 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.  

Doamna consilier local Adina Beciu a menţionat că la analizarea dosarelor s-a 

avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, vechimea cererilor, 

iar în urma analizării  Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie trecute toate cele 3 

persoane şi anume: 

Rezmuveş Mikloş are domiciliu stabil în municipiul Brad, sat Ruda Brad, nr. 29, 

județul Hunedoara, unde a fost dat în plasament în anul 1999, la familia Popa Nicolae și 

Dorina. Domnul Popa Nicolae a decedat în anul 2014, iar doamna Popa Doina a decedat 

în anul 2019. Moștenitorii familiei Popa îi cer să părăsească locuința. Nu cunoaște nici o 



rudă și nici părinții naturali. Lucrează la S.C. AMD INFRATRUST S.R.L. Deva și are 

un venit lunar de 2.300 lei.  

Rus Alexandru-Sorin are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada Șteampurile 

Vechi, bl. Locuințe Sociale, sc. 1, ap. 6, județul Hunedoara. Locuința este deținută cu 

chirie de tatăl său și se compune din 2 camere, fiind folosită de 6 persoane, părinții și cei 

4 frați ai săi. Lucrează la S.C. BENBAU EXPRES S.R.L. Mintia și are un venit lunar de 

1.774 lei.  

Alba Letiţia are domiciliu stabil în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 

3, bl. 18, sc. 2, et. 3, ap. 32, județul Hunedoara. Este tolerată în spaţiu de către doamna 

Avram Silvia Lucica.Este văduvă și are un venit lunar de 704 lei. Solicită o locuinţă 

pentru că nu are unde să locuiască. 

Solicită o locuinţă datorită....... 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a anunţat 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, Ionel-Daniel Adam, a prezentat procesul verbal 

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, locuinţa 

nr. 99, etaj IV  din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 

2, judeţul Hunedoara, va fi repartizată domnului Rezmuveş Mikloş”.    

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 201/2020 privind repartizarea 

locuinţei nr. 99, etaj IV  din Blocul 105 G, situat în  municipiul Brad,  strada Adrian 

Păunescu, nr. 2,  judeţul Hunedoara. 

 

Punctul nr. 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii prin licitație 

publică a două imobile proprietatea privată a Municipiului Brad, în scopul 

desfășurării unor activități de cultivare legume – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 



Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că la registratura Primăriei Municipiului 

Brad au fost înregistrate mai multe solicitări ale unor cultivatori de legume care își 

desfășoară activitatea în zona serelor de pe strada Ardealului, din municipiul Brad, pe 

terenuri închiriate de la proprietari privați. Aceste solicitări au fost făcute cu privire la 

punerea acestora la dispoziție a unei suprafețe de teren în scopul desfășurării unor 

activități de cultivare legume. 

 În acest sens, s-au identificat imobilele: teren și seră caldă cu instalații aferente 

identificat prin C.F. nr. 64270 Brad și  teren agricol identificat prin C.F. nr. 64274. 

Aceste imobile sunt proprietatea privată a Municipiului Brad, având o valoare de 

inventar  de 141.689,40 lei, respectiv de respectiv de 225.114,00 lei, conform Raportului 

de evaluare a bunurilor aflate în patrimoniul privat al Municipiului Brad, la data de 

21.11.2019. 

 Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus închirierea  prin 

licitație publică a celor două imobile în scopul desfășurării unor activități de cultivare 

legume. 

 În scopul realizării celor de mai sus, a propus aprobarea Documentației de 

atribuire pentru organizarea și desfășurarea licitației publice deschise care cuprinde 

Caietul de sarcini, Fișa de date a procedurii, Contractul – cadru de închiriere, formulare 

și modele de documente,  precum și aprobarea componenței atât a comisiei de evaluare, 

cât și a comisiei de soluționare a contestațiilor din care vor face parte, pe lângă 

specialiști din aparatul de  specialitate al  Primarului Municipiului Brad, câte un 

consilier local și câte un reprezentant din partea D.G.F.P. Hunedoara -  Serviciul Fiscal 

Brad.  

 Ținând cont de Raportul de evaluare nr. 35 D/30.10.2020 întocmit de către expert 

evaluator autorizat ANEVAR nr. 0446  S.C. DOREVAL S.R.L. Deva, a propus ca preţul 

de pornire al licitaţiei  să fie de195,00 lei/lună pentru imobilul identificat prin C.F. nr. 

64270 Brad și respectiv 742,00 lei/lună pentru imobilul identificat prin C.F. nr. 64274 

Brad și o garanție de participare la licitație de 390,00 lei pentru imobilul identificat prin 

C.F. nr. 64270 Brad și respectiv 742,00 lei pentru imobilul identificat prin C.F. nr. 64274 

Brad (contravaloarea a două chirii minime). 

 Durata închirierii propun a fi de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act 

adițional.  Această prelungire se poate face prin acordul părților doar dacă sunt 

respectate în totalitate clauzele contractuale. 

 A precizat că dotările și obținerea avizelor și autorizațiilor  necesare funcționării 

cad în sarcina locatarului (chiriașului), acesta fiind obligat să încheie, în nume propriu,  

contracte cu furnizorii de utilități (energie electrică, apă-canal, salubritate, etc.) și să 

achite contravaloarea  acestora. 

 Totodată, a propus împuternicirea Primarului Municipiului Brad pentru a semna 

contractul de închiriere. 



 În contextul celor de mai sus a supus plenului Consiliului Local al Municipiului 

Brad  dezbaterea proiectului de hotărâre  în forma prezentată. 

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

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

iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ionel-Daniel Adam, a solicitat să se facă propuneri 

pentru desemnarea a unui consilier local care să facă parte din comisia de evaluare şi a 

unui consilier local care să facă parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

  Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, a prezentat 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, Mihai Mureş, a propus ca din comisia de evaluare să facă 

parte, în calitate de membru, domnul consilier local, Vasile Poenaru. 
  

  Domnul consilier local, Dorin-Sorin David, a propus ca din comisia de 

soluţionare a contestaţiilor să facă parte, în calitate de membru, domnul consilier local, 

Ioan Florin Oprişa. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a anunţat 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, Ionel-Daniel Adam, a prezentat procesul verbal 

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost 

ales ca membru în comisia de evaluare, domnul consilier local, Vasile Poenaru, iar ca 

membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor, domnul consilier local, Ioan-Florin 

Oprişa”.    

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  



 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 202/2020 privind aprobarea  

închirierii prin licitație publică a două imobile proprietatea privată a Municipiului 

Brad, în scopul desfășurării unor activități de cultivare legume. 

 

Punctul nr. 30. Proiect de hotărâre privind  desemnarea a doi consilieri locali 

pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale secretarului general al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că potrivit prevederilor art. 485 alin. 1 

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

modificările și completările ulterioare ,,Evaluarea performanțelor profesionale 

individuale ale funcționarilor publici se face anual”.  

Acest proces de evaluare reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor 

profesionale individuale ale acestora prin compararea gradului și a modului de 

îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele 

obținute în mod efectiv de către funcționarul public. 

 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici 

cuprinde următoarele elemente: 

a.) – evaluarea gradului și a modului de atingere a obiectivelor individuale; 

b.) – evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță. 

Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuale ale funcționarilor 

publici se stabilesc indicatori de performanță. 

Stabilirea obiectivelor individuale și a indicatorilor de performanță trebuie să aibă 

în vedere corelarea cu atribuțiile și obiectivele instituției în care își desfășoară activitatea 

funcționarul public. 

 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

unității administrativ-teritoriale se realizează  în conformitate cu prevederile art. 485 

alin. 5 din același act normativ  ”Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale...... se realizează de către o 

comisie de evaluare formată din primar ....... şi 2 consilieri locali...... desemnaţi în acest 

scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local ......”. 



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

propus desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Brad. 

Domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ionel-Daniel Adam, a solicitat să se facă propuneri 

pentru desemnarea a 2 (doi) consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Brad. 

  Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, a prezentat 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, Dorel Leaha-Ştefan, a propus ca din comisie să facă parte, 

în calitate de membru, domnul consilier local, Adrian Petruş. 

  Domnul consilier local, Dorin-Sorin David, a propus ca din comisie să facă parte, 

în calitate de membru, domnul consilier local, Raul-Florin Matei. 

 Domnul consilier local, Adrian Petruş, a propus ca din comisie să facă parte, în 

calitate de membru, domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a anunţat 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, Ionel-Daniel Adam, a prezentat procesul verbal 

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost 

aleși ca membri în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al Municipiului Brad, domnul consilier local, Adrian Petruş şi 

domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan”.    

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii simple a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 



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

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 203/2020 privind  desemnarea a 

doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Brad. 

 

Punctul nr. 31. Proiect de hotărâre privind  alegerea viceprimarului 

Municipiului Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că potrivit prevederilor alin. 7 al 

articolului unic din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 190/2020 privind unele 

măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului  de către 

autorităţile administraţiei publice locale ”Alegerea ....  viceprimarilor .... se va face după 

validarea tuturor mandatelor şi depunerea jurământului, în condiţiile legii, de către toţi 

consilierii ... locali.” 

 În conformitate cu prevederile art. 148 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

”municipiile au câte un primar şi câte un viceprimar..... aleşi în condiţiile legii.” 

 Conform prevederilor art. 152 din același act normativ ”(1) Viceprimarul este 

subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al 

acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. 

Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului. 

    (2)  Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul 

membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 

    (3)  Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se 

realizează prin hotărâre a consiliului local. 

    (6)  La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din 

funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia 

de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune. 

    (7)  Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier 

local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile 

incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din 

Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (8)  Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului 

local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de 

consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi 

mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.” 

 În contextul celor de mai sus și ținând cont de Încheierea civilă nr. 1101/CC/2020 

pronunțată de către Judecătoria Brad în dosarul nr. 1681/195/2020 prin care s-a hotărât 

validarea mandatelor de consilieri locali aleși în Consiliului Local al Municipiului Brad, 



județul Hunedoara, la alegerile din data de 27 septembrie 2020, precum și de Ordinul 

Prefectului nr. 640/23.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 

constituire a Consiliului Local al Municipiului Brad, județul Hunedoara, începând din  

data de 22.10.2020, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus alegerea 

viceprimarului municipiului Brad, județul Hunedoara. 

Domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.   

Domnul consilier local, Dorin-Sorin David, a solicitat ca doamna Secretar General 

al Municipiului Brad, Carmen – Irina Bora să prezinte modul cum se derulează procesul 

de vot al viceprimarului. 

Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, a prezentat 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. Se fac propuneri. Acestea pot fi una sau zece. Se vor trece toate persoanele 

propuse pe acelaşi buletin de vot şi fiecare încercuieşte opţiunea dorită. La final cine are 

cele mai multe voturi, respectiv îndeplineşte condiţiile legale, adică are majoritate 

absolută, va deveni viceprimar.   

Domnul consilier local, Dorin-Sorin David, a întrebat unde se depun acele bilete, 

cine numără. 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen – Irina Bora, a răspuns 

că buletinele de vot se depun în urnă, iar numărarea acestora se va face de către 

președintele de ședință și Secretarul General al Municipiului Brad. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a propus constituirea unei comisii 

electorale pentru numărarea voturilor.  

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ionel-Daniel Adam, a supus la vot această 

propunere, care s-a aprobat cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Vasile 

Podaru). 

 Din comisie s-a stabilit să facă parte câte un reprezentant al fiecărui partid politic 

şi anume: domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, din partea Partidului Social 

Democrat, domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, din partea Partidului Naţional 

Liberal, domnul consilier local, Dorin-Sorin David, din partea Partidului Ecologist 

Român şi domnul consilier local, Sergiu-Alin Bufnilă, din partea Partidului Uniunea 

Salvaţi România.    

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ionel-Daniel Adam, a solicitat să se facă propuneri 

pentru desemnarea candidaţilor pentru funcția de Viceprimar al Municipiului Brad. 
   
 Domnul preşedinte de şedinţă,  Ionel-Daniel Adam l-a propus ca şi candidat pe 

domnul consilier local, Ioan-Florin Oprişa. 



  Domnul consilier local, Dorin-Sorin David, l-a propus ca şi candidat pe domnul 

consilier local, Raul-Florin Matei. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a anunţat 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, comisia aleasă împreună cu doamna Secretar General, Carmen – Irina 

Bora, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a prezentat procesul verbal 

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul 

consilier local Ioan-Florin Oprişa a obţinut un număr de 10 voturi „pentru” şi 6 voturi 

„împotrivă”, iar domnul consilier local, Raul-Florin Matei a obţinut un număr de 6 

voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă”, astfel că Viceprimar al Municipiului Brad a 

fost ales domnul consilier local, Ioan-Florin Oprişa”.    

Domnul consilier local, Ioan-Florin Oprişa, a mulţumit tuturor pentru votul 

exprimat şi i-a asigurat că îşi va îndeplini mandatul cu toată priceperea de care dă 

dovadă. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, l-a felicitat pe domnul consilier local, Ioan-Florin 

Oprişa şi l-a asigurat că vor face o echipă împreună. Totodată l-a felicitat şi pe 

contracandidatul domnului consilier local Ioan-Florin Oprişa. 

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

menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 

alin. 3 lit. i 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, a supus la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 204/2020 privind  alegerea 

viceprimarului Municipiului Brad, județul Hunedoara. 

 

 

 Suplimentar 1.  Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului Municipiului 

Brad pe anul  2020 - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam,  a dat 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, a precizat 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, cu modificările și completările ulterioare, 

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 23005/21.12.2020 Activitatea județeană de 

trezorerie și contabilitate publică Hunedoara a comunicat că din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, prin H.G. nr. 

1.100/2020,  a fost alocată Municipiului Brad suma de 100 mii lei, sumă care a fost 

repartizată în trimestrul IV al acestui an. Totodată, a solicitat dispunerea măsurilor 

necesare pentru modificarea corespunzătoare a bugetului Municipiului Brad. 

  A precizat că la buget s-au mai încasat venituri în plus față de cele prognozate 

în sumă de 56,75  mii lei.      

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

pe anul 2020 se modifică cu suma de  156,75  mii  lei la următoarele capitole bugetare: 

-  03.02  ”Impozit pe venit” ………………………………………....1,15 mii lei; 

-  07.02 ”Impozite și taxe pe proprietate”…………………………   30,93 mii lei; 

- 11.02 ”Sume defalcate din TVA”………………………………. 100,00 mii lei; 

- 16.02 ”Taxe pe utilizarea bunurilor”…………………………….   21,44 mii lei; 

- 34.02 ”Venituri din taxe administrative”…………………………    0,53 mii lei; 

- 39.02 ”Venituri din valorificarea unor bunuri”…………………..    2,70 mii lei, 

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

424,59156,75  mii  lei la următoarele capitole bugetare: 

          - 70.02 ” Locuințe, servicii și dezvoltare publică“ ............................56,75  mii lei, 

din care, la cheltuieli cu bunurile și serviciile suma de 54,04 mii lei și la cheltuieli de 

capital, obiectiv de investiții ”Extindere iluminat public strada Independenței” suma de 

2,70 mii lei;                                                            

          - 80.02 “ Acțiuni generale economice“  .......................................   50,00 mii lei 

pentru cheltuieli cu combaterea inundațiilor și ghețurilor; 

 - 74.02 ”Protecția mediului”........................................................    50,00 mii lei 

pentru cheltuieli cu bunurile și serviciile de salubrizare. 

Datorită necesarului de fonduri la unele capitole bugetare și posibilitatea 

diminuării la altele, se impune a se efectua virări de credite de la un capitol bugetar la 

altul, după cum urmează: 

- 70.02 “ Locuințe, servicii și dezvoltare publică“  se diminuează cu suma de     

83,70 mii lei la cheltuieli de capital, obiectiv de investiții ”Extindere rețea de apă Avram 

Iancu”; 

- 84.02 “Transporturi“  se majorează cu suma de 83,70 mii lei  la cheltuieli de 

capital, obiectiv de investiții ”Extindere și modernizare strada General Vasile Milea – 

Micro I” și, de asemenea, în cadrul capitolului s-a mai diminuat obiectivul de investiții 



”Pod în satul Valea Bradului pe DC cu suma de 152,70 mii lei, majorându-se cu această 

sumă tot obiectivul de investiții ”Extindere și modernizare strada General Vasile Milea – 

Micro I”. 

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  156,75 mii lei 

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

 Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, a dat citire raportului 

Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel Circo a dat citire raportului 

Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de 

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

Adrian Petruș, a dat 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, a 

dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

A prezentat, 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 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 205/2020 privind  rectificarea 

bugetului Municipiului Brad pe anul  2020 . 
 

 Suplimentar 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între UAT 

Municipiul Brad (partener) și ADR Vest (beneficiar) pentru proiectul ”Sprijin la 

nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii 

publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 



infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri 

de legătură” - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a dat 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, a precizat că Agenția Regională de Dezvoltare a 

Regiunii Vest a selectat Municipiul Brad ca partener pentru proiectul ”Sprijin la nivelul 

Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”, ca urmare a Fișei 

transmise și evaluate pentru obiectivul ”Amenajare promenada pe faleza râului Crișul 

Alb, modernizare zona de agrement în Parcul Tineretului Brad, construire pod peste râul 

Crișul alb în Municipiul Brad, județul Hunedoara”. 

 În acest sens, în data de 21.12.2020 a fost transmis Acordul de parteneriat între 

beneficiar (ADR Vest) și parteneri (în cazul de față - Municipiul Brad), care stabilește 

drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul 

proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin la implementarea proiectului ”Sprijin 

la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 

centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de 

turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră 

de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” care va fi 

depus în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1, 

Acțiunea 1.1.1. ”Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică 

pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru 

potențialii beneficiari FESI”. 

 Ca rezultat al acestui proiect, Municipiul Brad va beneficia de o documentație 

tehnico-economică completă pentru obiectivul ”Amenajare promenada pe faleza râului 

Crișul Alb, modernizare zona de agrement în Parcul Tineretului Brad, construire pod 

peste râul Crișul alb în Municipiul Brad, județul Hunedoara”, având o valoare totală de 

204.752,98 lei cu costuri acoperite în proporție de 98% din fonduri structurale. 

 Contribuția Municipiului Brad în această asociație este de 2% din cheltuielile 

eligibile, respectiv 4.095,03 lei. 

 A precizat că această sumă va fi alocată din bugetul local al Municipiului Brad pe 

anul 2020, de la capitolul bugetar 70.02 – ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, de 

la obiectivul de investiții ”Documentații tehnico-economice”. 

 Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu 

prevederile  Hotărârii Guvernului  nr. 93/2016 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 



privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

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

propus asocierea Municipiului Brad cu Agenția Regională de Dezvoltare a Regiunii Vest 

în vederea realizării în comun a proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare 

Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice 

(tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” și l-a supus dezbaterii Consiliului 

Local al Municipiului Brad în forma prezentată. 

 A propus de asemenea aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea 

obiectivului menționat și împuternicirea Primarului Municipiului Brad să semneze acest 

Acord. 

 Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a dat citire raportului Comisiei de 

studii   economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, a dat citire raportului 

Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat 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, a dat 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, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a menţionat 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, a prezentat 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

 A prezentat, 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 16 voturi "pentru” un consilier local absent (Vasile 

Podaru), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 206/2020  privind aprobarea 

asocierii între UAT Municipiul Brad (partener) și ADR Vest (beneficiar) pentru 

proiectul ”Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte 



finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 

regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura 

si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri 

de legătură”. 

 

  Punctul nr. 32.  Informarea nr. 47233/18.12.2020 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 această informare. 
 

    Suplimentar   3.  Adresa nr. 17649/21.12.2020 a Direcției de Sănătate Publică 

Hunedoara prin care se solicită dispunerea măsurilor necesare pentru respectarea 

prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1456/2020 în toate unităţile de 

învăţământ din subordinea unităţii administrativ-teritoriale Brad în vederea asigurării 

condiţiilor de igienă necesare promovării stării de sănătate şi prevenirii apariţiei unor 

îmbolnăviri. 

 Domnii și doamnele consilieri locali au luat act despre adresă. 
  

   

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

declarat închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din 

data de 22 decembrie 2020.  

Brad, 22 decembrie 2020 

 

 

 

 

 
                                                                        

                 SECRETAR GENERAL  

  Carmen – Irina Bora 

 

 

 


