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Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din 

data de 25 februarie 2021 s-a făcut în data de 19.02.2021, urmare Dispoziţiei nr. 

125/19.02.2021 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, toți cei 17 consilieri locali în funcție. 

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

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

domnul Ometa Marian Vasile - delegat sătesc în satul Ţărăţel şi domnul Oprea Liviu 

Petru - delegat sătesc în satul Valea Bradului. 

În calitate de invitat a participat domnul Vasile Podaru, Administratorul Public al 

Municipiului Brad.  

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna consilier juridic,  

Nicoleta-Liliana Zaharie, care o înlocuiește pe doamna Secretar General, Carmen-Irina 

Bora, în perioada 22.02.2021 – 26.02.2021, conform Fișei postului. 

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 consilier juridic, 

Nicoleta-Liliana Zaharie, 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 consilier juridic, Nicoleta-Liliana Zaharie, a supus aprobării procesul 

verbal al şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din 28 ianuarie 2021 care a fost 

aprobat cu 17 voturi "pentru”. 
 

Totodată, doamna consilier juridic, Nicoleta-Liliana Zaharie, 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 consilier juridic, Nicoleta-Liliana Zaharie, a dat cuvântul 

doamnei preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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 menționat că, în calitatea sa de inițiator, retrage Proiectul de 

hotărâre nr. 3, privind repartizarea locuinței nr. 20 din blocul 1B situat în municipiul  

Brad, strada Libertăţii, județul Hunedoara, de pe Ordinea de zi, din cauze de natură 

obiectivă, respectiv spațiul nu a fost eliberat, iar Comisia pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială nu a reușit să studieze toată documentația. 
 

În urma retragerii acestui punct, Ordinea de zi se renumerotează astfel încât 

punctul 4 devine punctul 3 ș.a.m.d.p. 
 

În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu,  dat citire proiectului ordinii de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind modul de întocmire și ținere la zi a Registrului 

agricol al municipiului Brad pentru perioada 2021 – 2024 - inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 



 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de pășunat pentru pajiștile 

proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din 

domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Transporturilor cu drept de 

concesiune în favoarea C.N.C.F. C.F.R. S.A. în domeniul public al Municipiului Brad și 

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad - inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 4. Informarea nr. 18360/19.02.2021 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

 5. Analizarea unor cereri și adrese: 

  - adresa nr. 40/11/11.02.2021 a Instituției Prefectului – Județul Hunedoara. 

 6.  Diverse. 

  - invitație de colaborare înregistrată sub nr. 17749/15.02.2021, a Asociației 

Județene de Fotbal Hunedoara, 

                   - adresa nr. 47/27.01.2021 a S.C. VERSUS CAFE S.R.L. Brad. 
                                                                                                                                                                                                                       

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a supus la vot Ordinea de zi 

prezentată care a fost aprobată cu 17 voturi "pentru”. 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a întrebat dacă sunt modificări sau 

suplimentări la ordinea de zi prezentată. 

Nefiind suplimentări sau modificări, doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 

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 modul de întocmire și ținere la zi a 

Registrului agricol al municipiului Brad pentru perioada 2021 – 2024 - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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 unei evidențe 

unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție 

agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna 

utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale ale comunelor, ale 

orașelor și ale municipiilor organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol. 

 Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care 

se înscriu date cu privire la toate gospodăriile populației și la societățile/asociațiile 

agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în 

proprietate/folosință și/sau animale. 

 Conform prevederilor art. 1 alin. 5 din Legea nr. 28/2008 privind registrul agricol, 

cu modificările și completările ulterioare, registrul agricol se întocmește atât pe suport 

hârtie, cât și în format electronic, pe unități administrativ – teritoriale, cu obligația de a 

se interconecta cu Registrul Agricol Național (RAN), în vederea raportării unitare către 

instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta. 



 Înscrierea datelor în registrul agricol se face de către persoanele cărora le revine, 

prin dispoziția primarului, obligația completării și ținerii la zi a acestuia, atât pe suport 

hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor către Registrul Agricol 

Național (RAN). 

 Conform prevederilor art. 1 alin. 6 din același act normativ amintit mai sus, 

”Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de întocmire a 

registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacității 

administrative de care dispune”. 

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

propus aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al 

municipiului Brad atât pe suport hârtie, cât și în format electronic pentru perioada 2021 

– 2024 și l-a supus spre dezbatere plenului Consiliului Local al Municipiului 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. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nefiind discuții pe marginea proiectului, doamna preşedinte de şedinţă, Adina 

Beciu, a menţionat că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului 

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna consilier juridic, Nicoleta-Liliana Zaharie, 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. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a supus la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 17 voturi "pentru”, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 

18/2021 privind modul de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al municipiului 

Brad pentru perioada 2021 – 2024. 

 

 Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de pășunat 

pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din municipiul 

Brad – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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, pășunile reprezintă cea mai ieftină 

sursă pentru asigurarea hranei erbivorelor în perioada de vegetație. 

 Conform prevederilor art. 6 din Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de 

calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte: 

  „(1) Începerea păşunatului se face în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi de 

gradul de dezvoltare a covorului ierbos. 



      (2) Se evită începerea păşunatului prea devreme, care poate afecta perioada de 

regenerare, sănătatea şi supravieţuirea plantelor. 

  (3) Perioada de păşunat se va încheia în luna noiembrie, la o dată stabilită în 

funcţie de evoluţia temperaturilor şi regimul precipitaţiilor. 

 (4) Data începerii şi încheierii păşunatului, […], se stabilesc prin hotărâre a 

consiliului local”. 

 Ținând cont de toate caracteristicele climei zonale, durata sezonului de pășunat 

pentru municipiul Brad este de cca. 180 zile, depinzând de fiecare an în parte (ploios, 

secetos). 

 Animalele pot fi introduse în pajiști după data de 20 aprilie în anii secetoși, în 

zonele mai joase și după data de 1 mai în zonele mai înalte. 

 Este indicat ca folosirea pajiștilor prin pășunat să nu se facă după data de 1 

noiembrie deoarece plantele au nevoie de 20-30 de zile până la instalarea înghețurilor 

permanente pentru refacerea masei vegetative, pentru o mai bună suportare a 

înghețurilor pe de o parte, iar pe de altă parte pentru pornirea timpurie în vegetație. 

 Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care m propus stabilirea  

perioadei de pășunat pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ale acestora 

din municipiul Brad, pentru anul 2021, astfel: pentru zonele joase, începând cu data de 

21 aprilie până la data de 31 octombrie iar pentru zonele mai înalte, începând cu data de 

1 mai până la data de 31 octombrie. 

  În contextul celor de mai sus a supus spre dezbatere plenului Consiliului Local al 

Municipiului Brad proiectul 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. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Nefiind discuții pe marginea proiectului, doamna preşedinte de şedinţă, Adina 

Beciu, a menţionat că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului 

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna consilier juridic, Nicoleta-Liliana Zaharie, 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. 

     Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a supus la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu 17 voturi "pentru”, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 

19/2021 privind stabilirea perioadei de pășunat pentru pajiștile proprietarilor și/sau 

deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad. 
 

 

 Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitării transmiterii 

unui imobil din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului 

Transporturilor cu drept de concesiune în favoarea C.N.C.F. C.F.R. S.A. în domeniul 



public al Municipiului Brad și în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, 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 perioada 1939 – 1987 a fost 

realizată calea ferată Brad – Păuliș - Lunca și a fost utilizată timp de numai un deceniu, 

până în anul 1997, când circulația a fost închisă definitiv în urma unei alunecări de teren. 

După ce această cale ferată a încetat să mai fie funcțională, șinele au fost dezafectate, iar 

cantoanele de pe marginea ei s-au ruinat, transformându-se în magazii, cotețe pentru 

animale și depozite ocazionale de deșeuri. 

 Având în vedere că această cale ferată este nefuncțională de mai bine de două 

decenii, cât și faptul că alunecările de teren și degradarea viaductelor au făcut imposibilă 

circularea trenului pe această rută, reprezentând un pericol real pentru trecători și pentru 

localnici, a înaintat un memoriu comun către C.N.C.F.  C.F.R. S.A., cu solicitarea de a  

transmite în proprietatea U.A.T. și în administrarea Consiliului Local amplasamentul căii 

ferate, corespunzător U.A.T.-urilor: Municipiul Brad, Comuna Luncoiu de Jos, Comuna 

Vălișoara, Comuna Băița și Comuna Șoimuș, în scopul dezvoltării activităților de tineret 

și sport în municipiul Brad, în condițiile legii, respectiv în vederea utilizării acestuia în 

interes public prin dezvoltarea unui traseu de cicloturism pentru mijloace alternative de 

circulație. 

 În urma răspunsului favorabil al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – 

S.A. nr. 1/5/54/16.02.2021, înregistrat la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

17934/16.02.2021, privind transferul dreptului de administrare asupra terenului pe 

porțiunea Păuliș - Lunca – Brad, către autoritățile locale ale U.A.T.-urilor mai sus 

menționate, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea solicitării 

transmiterii din domeniul public a Statului și din administrarea Ministerului 

Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea C.N.C.F. C.F.R. S.A., în domeniul 

public al Municipiului Brad și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad a 

imobilului – teren în suprafață totală de 222.726 mp., precum și declararea acestuia din 

bun de interes public național în bun de interes public local. Datele de identificare ale 

acestui imobil – teren vor fi cuprinse într-o anexă care va face parte integrantă din 

hotărâre. 

 Ulterior transmiterii imobilului – teren în suprafață totală de 222.726 mp., acest 

amplasament va avea destinația realizării proiectului investițional constând în înființarea 

unui traseu de cicloturism pentru mijloace alternative de circulație pe traseul fostei căi 

ferate Brad – Păuliș - Lunca. 

    A precizat că Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, se 

obligă să întrețină și să modernizeze imobilul transmis și să-l mențină la standardele de 

calitate privind desfășurarea activităților specifice. 

    În situația în care se constată că imobilul – teren transmis nu este folosit în 

conformitate cu destinația, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al 



Statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

     Predarea – preluarea imobilului se face în baza unui protocol încheiat între părți în 

termenul prevăzut în actul normativ de transmitere a imobilului. 

     După preluarea imobilului se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului 

de proprietate publică în favoarea Municipiului Brad. 

        În contextul celor de mai sus a supus spre dezbatere plenului Consiliului Local al 

Municipiului Brad proiectul 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.             

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a întrebat dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

Domnul Primar, Florin Cazacu a precizat că primarii de pe raza  U.A.T.-urilor: 

Municipiul Brad, Comuna Luncoiu de Jos, Comuna Vălișoara, Comuna Băița și Comuna 

Șoimuș au avut întâlniri prin care au propus să amenajeze acel traseu de cicloturism, iar 

Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a fost de acord cu transferul dreptului 

de administrare asupra terenului. A mai arătat că în funcție de hotărârea de guvern se va 

stabili traseul și măsurile care se vor lua în continuare.  

Domnul Primar, Florin Cazacu a menționat că, ulterior, probabil, se va constitui o 

Adunare de Dezvoltare Intercomunitară care va cuprinde unitățile administrativ-

teritoriale din zonă, în scopul elaborării unui proiect finanțat din fonduri europene. 

Dumnealui a mai arătat că lucrarea va fi grea fiindcă s-au distrus multe viaducte, iar 

terenul tinde să devină groapă de gunoi spontană. 

Domnul Primar, Florin Cazacu a precizat că acest proiect este oportun, necesar și 

datorită faptului că în prezent pe strada Ion Creangă s-au construit deja mai multe anexe 

pentru păsări, care riscă să ocupe terasamentul căii ferate. 

 Nemaifiind alte discuții pe marginea proiectului, doamna preşedinte de şedinţă, 

Adina Beciu, a menţionat că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul 

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad. 

 Doamna consilier juridic, Nicoleta-Liliana Zaharie, 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. 

   Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a supus la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”,  s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 

21/2021 privind  aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al 

Statului și din administrarea Ministerului Transporturilor cu drept de concesiune în 

favoarea C.N.C.F. C.F.R. S.A. în domeniul public al Municipiului Brad și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad. 
 

 

Punctul nr. 4.  Informarea nr. 18360/19.02.2021 privind cauzele aflate pe rolul 

instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

Doamnele şi domnii consilieri locali au luat act de informare. 

 

 Punctul nr. 5. Analizarea unor cereri și adrese: 

  - adresa nr. 40/11/11.02.2021 a Instituției Prefectului – Județul 

Hunedoara prin care se aduce la cunoștiință respectarea prevederilor art. 233 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv ale art. 26 alin. (1) din 

Ordinul nr. 25/2021 privind aprobarea modelului orientativ al statutului unităților 

administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de 

organizare și funcționare a consiliului local, ca urmare a petiției nr. 40/11/2021 

formulată de Uniunea Salvați România, prin președinte Hanelore Pollyana. Totodată, în 

adresă se recomnadă adoptarea unui nou Regulament de organizare și funcționare al 

consiliului local. 

  Doamnele şi domnii consilieri locali au luat act de adresă. 

 

 

  Punctul nr. 6. Diverse 

  - invitație de colaborare înregistrată sub nr. 17749/15.02.2021, a 

Asociației Județene de Fotbal Hunedoara prin care se solicită încheierea unui protocol 

de colaborare care să aibe ca obiect implicarea Consiliului local în implementarea 

Proiectului „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica 

în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă 2014 – 2020”. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu a precizat că, dacă se dorește, va iniția un 

proiect de hotărâre în acest sens, ținând cont și de faptul că dumnealui a purtat niște 

discuții la Consiliul Județean Hunedoara despre o asociere pentru construirea unei 

tribune din beton, acoperită, la Stadionul „Armata-Aurul” Brad. 

  Doamnele şi domnii consilieri locali au fost de acord cu inițierea unui 

proiect de hotărâre. 
 

     - adresa nr. 47/27.01.2021 a S.C. VERSUS CAFE S.R.L. Brad prin care 

solicită închirierea unui spațiu lângă Pizzeria Bella Ciao din municipiul Brad, strada 

Republicii, în vederea organizării unei terase sezoniere pentru consumarea de băuturi 

răcoritoare și mâncare rezultată de la pizzerie, excluzând consumul de băuturi alcoolice. 

  Prin Nota nr. 18820/24.02.2021 întocmită de șeful Biroului Administrarea 

Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, 



s-a precizat că S.C. VERSUS CAFFE S.R.L. Brad are deschis un punct de lucru la 

parterul blocului 19 de pe strada Republicii din municipiul Brad. De asemenea s-a mai 

menționat că în perioada 2018 – 2021, adiacent punctului de lucru a funcționat o terasă 

amenajată pe o suprafață de 10 mp., iar în spațiul de trecere dintre cele două blocuri de 

pe strada Republicii, respectiv blocul 8 și blocul 19, există posibilitatea amenajării unei 

terase sezoniere, cu umbrele cu latura de 3,70 mp., rezultând și un culoar pentru pietoni 

de peste 3 m. 

  Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan a precizat că se poate face o 

terasă, ea fiind binevenită, cu condiția să se renunțe la mesele din față. 

   Domnul Primar, Florin Cazacu a menționat că terenul a mai fost utilizat, ar 

fi potrivit să fie amplasate 6 mese, iar dumnealui va comunica societății, opinia 

consilierilor locali. 

  Doamnele şi domnii consilieri locali au fost de acord cu propunerea 

domnului consilier local, Dorel Leaha-Ștefan. 

 

  Domnul Primar, Florin Cazacu a precizat că s-a predat în data de 

25.02.3021, amplasamentul pentru proiectul de extindere a rețelei de apă la Mesteacăn, 

proiect ce va fi derulat cu fonduri de la S.C. APA PROD S.A. Deva, care se vor recupera 

prin POIM. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu a menționat că a început și Proiectul 

„Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Municipiul 

Brad”, ce presupune realizarea unui grădinițe moderne cu 250 de locuri, proiect ce se va 

finanța tot din fonduri europene, el numărându-se printre proiectele inițiate de Primăria 

Municipiului Brad. 

 

  Domnul Darius Botaș, delegat sătesc al satului Ruda-Brad, a mulțumit 

domnului Primar, Florin Cazacu și domnului Viceprimar, Ioan-Florin Oprișa, pentru 

implicarea în realizarea drumului de la biserica din sat și a solicitat sprijin pentru 

rezolvarea problemelor legate de conexiunea la internet. 

 

 Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a  declarat 

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

25 februarie 2021.  

 

     Brad, 25 februarie 2021                       
  

      
                                                

                 SECRETAR GENERAL  

  Carmen – Irina Bora 

 


