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Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din 

data de 28 ianuarie 2021 s-a făcut în data de 22.01.2021, urmare Dispoziţiei nr. 

49/22.01.2021 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, la început, 15 consilieri locali din cei 17 consilieri 

locali în funcție, ulterior 17 consilieri locali.  A  întârziat domnul consilier local, Adrian 

Petruş şi, după începerea şedinţei, a depus jurământul domnul Dan Bulz al cărui mandat 

de consilier local declarat supleant a fost validat de către Judecătoria Brad. 

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 invitaţi au participat: domnul Vasile Podaru, Administratorul Public 

al Municipiului Brad şi domnul Ştefan-Ioan Tiriteu, referent în cadrul Cabinetului 

Primarului Municipiului Brad.  

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Secretar General 

al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi  

prevederile art. 137 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019  privind 

Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  doamna Secretar 

General al  Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,  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 22 decembrie 

2020 care a fost aprobat cu 15 voturi "pentru”, un consilier local întârziat (Adrian 

Petruş) şi un consilier local declarat supleant care nu a participat la vot (Dan Bulz). 

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 30 decembrie 2020 care a fost aprobat cu 14 voturi "pentru”(Dorel 

Leaha-Ştefan, Călin-Gheorghe Dineş, Marius-Adrian Benea,  Adina Beciu, Andrei-

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

Oprişa,Vasile Poenaru, Ioan Csernatoni, Sergiu-Alin Bufnilă, Melania-Raluca 

Brănduşan, Dorin-Sorin David), o „abţinere” (Raul-Florin Matei) un consilier local 

întârziat (Adrian Petruş) şi un consilier local declarat supleant care nu a participat 

la vot (Dan Bulz). 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că în Procesul verbal din 30 

decembrie 2020 nu a fost trecut un incident la care au participat şi martori şi ar vrea să 

se consemneze acest incident în procesul verbal. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a întrebat despre ce este vorba. 

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

este vorba despre Procesul verbal al şedinţei extraordinare din 30 decembrie 2020. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a întrebat despre ce incident este vorba. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a menţionat că despre acel incident de 

care are cunoştinţă şi domnul Primar. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a întrebat dacă este vorba despre intrarea abuzivă 

în sala de şedinţă a consiliului local. De asemenea, a mai precizat că domnul consilier 

local, Raul-Florin Matei, confundă lucrurile, căci în acel caz dumnealui chiar a intrat 

abuziv în sala de şedinţă. 

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

că s-a consemnat acest fapt în Procesul verbal în discuție. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a solicitat să se scrie în Procesul verbal 

că „domnul Primar a abuzat de domnul consilier local”. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, i-a solicitat domnului consilier local, Raul-Florin 

Matei, să fie atent la cuvinte. Discuțiile din pauzele ședințelor nu fac obiectul proceselor 

verbale. In procesele verbale se consemnează discuțiile cu privire la proiectele de 

hotărâri dezbătute în cadrul ședințelor de consiliu. Iar fapta domnului consilier local de a 

intra abuziv în sala de ședințe a fost consemnată. 

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 06 ianuarie 2021 care a fost aprobat cu 15 voturi "pentru”, un consilier 

local întârziat (Adrian Petruş) şi un consilier local declarat supleant care nu a 

participat la vot (Dan Bulz). 

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 15 ianuarie 2021 care a fost aprobat cu 15 voturi "pentru”, un consilier 

local întârziat (Adrian Petruş) şi un consilier local declarat supleant care nu a 

participat la vot (Dan Bulz). 



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. Depunerea jurământului de către consilierul local declarat supleant pe lista 

Partidului Social Democrat la alegerile locale din anul 2020, al cărui mandat a fost 



validat prin Încheierea civilă nr. 44/CC/2021 pronunțată de Judecătoria Brad în Dosarul 

nr. 2416/195/2020. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al 

anului 2020 a bugetului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate 

Consiliului Local al Municipiului Brad - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2021 pentru fondul forestier,  proprietatea  publică a Municipiului Brad - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza teritorială a municipiului Brad, pentru anul școlar 2021-

2022 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  vânzării unui apartament din fondul 

locativ de stat actualului  chiriaş, doamna DRĂGOI MARINA  - inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită  Spitalului Municipal 

Brad  a  unui spațiu pentru desfășurarea activității Dispensarului TBC – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței  nr. 5,  scara 1, parter,  din 

Blocul de Locuințe Sociale, situat în  municipiul Brad,  strada Șteampurile Vechi,  

judeţul Hunedoara – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de teren cuprinsă în Cartea 

Funciară nr. 60877 Brad, număr topo (288/2 – 315)/x/3/2 – inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 9. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii în vederea declanșării 

procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de 

administrație al S.C. TERMICA BRAD S.A. – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 10. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor în registrul 

agricol pentru semestrul II al anului 2020 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea 

acestei activităţi – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 11.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor (PAAR) în municipiul Brad pentru anul 2021 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 12.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

 13. Raportul nr. 13563/15.01.2021 privind activitatea asistenților personali 

desfășurată în semestrul II al anului 2020. 

 14. Informarea nr. 14423/22.01.2021 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

 15. Analizarea unor cereri și adrese: 

  - adresa domnului CIRCO AUREL-VASILE, înregistrată la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 11544/04.01.2021; 

  - adresa nr. 2/11.01.2021 a asociației Salvital Hunedoara. 

      16.  Diverse.                                       
                                                                                                                                                                       

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

prezentată care a fost aprobată cu 15 voturi "pentru”, un consilier local întârziat 



(Adrian Petruş) şi un consilier local declarat supleant care nu a participat la vot 

(Dan Bulz). 

 

 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 modificarea  Anexei  la  Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 152/2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad –– inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

                 Suplimentar  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 126/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru  

Spitalul Municipal Brad –– inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

                  Suplimentar  3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

–– inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

                Suplimentar  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 79/2020 

privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de 

achiziție publică  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA 

PRUNULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” –– inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

                 Suplimentar  5. Informarea nr. 14930/25.01.2021 a Compartimentului 

Implementare Proiecte. 

 

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

suplimentarea  Ordinei de zi, care a fost aprobată cu 15 voturi "pentru”, un consilier 

local întârziat (Adrian Petruş) şi un consilier local declarat supleant care nu a 

participat la vot (Dan Bulz). 

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

în ansamblul ei care a fost aprobată cu 15 voturi "pentru”, un consilier local întârziat 

(Adrian Petruş) şi un consilier local declarat supleant care nu a participat la vot 

(Dan Bulz). 

 

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.  Depunerea jurământului de către consilierul local declarat 

supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din anul 2020, al cărui 

mandat a fost validat prin Încheierea civilă nr. 44/CC/2021 pronunțată de Judecătoria 

Brad în Dosarul nr. 2416/195/2020. 
   

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că prin Încheierea civilă nr. 

44/CC/2021, pronunțată de Judecătoria Brad în Dosarul nr. 2416/195/2020, a fost validat 

mandatul consilierului local declarat supleant.  

 În continuare, domnul Primar l-a invitat pe domnul consilier local Bulz Dan să 

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



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

română: 

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

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

Brad.  
 Aşa să îmi ajute Dumnezeu!” 

 Domnul consilier local, Bulz Dan, cu mâna dreaptă pe Biblie și Constituția 

României, a dat citire jurământului. 

După depunerea jurământului, domnul consilier local, Bulz Dan, a semnat cele 

două exemplare din Jurământ, un exemplar fiindu-i înmânat de către doamna Secretar 

General al  Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, l-a felicitat pe domnul consilier local, Dan Bulz şi 

i-a urat succes în activitate. 

 

 Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe 

trimestrul IV al anului 2020 a bugetului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi 

serviciilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Brad - 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, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobare Consiliului Local 

execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar. 

 Ținând cont de prevederile legale în vigoare, a inițiat prezentul proiect de hotărâre 

prin care a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 a 

bugetului local al Municipiului Brad după cum urmează: 

 -  la venituri în sumă de 36.100.097 lei, din care la secţiunea de funcţionare 

29.261.217  lei, iar la secţiunea de dezvoltare 6.838.880  lei;  

 -  la cheltuieli în sumă de 37.427.272 lei, din care la secţiunea de 

funcţionare 29.206.716  lei şi la secţiunea de dezvoltare 8.220.556  lei;  

-    şi un deficit  bugetar de 1.327.175 lei. 

Totodată, a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 a 

instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează: 

-    la venituri în sumă totală de 31.016.476  lei;  

-    la cheltuieli în sumă totală de 31.285.789  lei;  

-    şi  un  deficit  bugetar de  269.313  lei. 

A precizat că acest cont de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri 

proprii se referă la veniturile proprii și cheltuielile efectuate din aceste venituri în 

trimestrul IV al anului 2020 de către instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, de 

Spitalul Municipal Brad, din vânzarea lemnului și de serviciul Public de desfacere ”Han, 

Piață și Obor”. 

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

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, Andrei-

Alexandru Bolojan, 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 pe marginea proiectului, 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 întârziat (Adrian 

Petruş) s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2021 privind aprobarea 

execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 a bugetului Municipiului Brad şi a 

instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 

 Punctul nr. 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2021 pentru fondul forestier,  proprietatea  publică a Municipiului 

Brad – 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, Municipiul Brad deţine în 

proprietatea publică teren cu vegetaţie forestieră în UP 2 Brad, bazinet Valea Bradului şi 

în UP 3 Baia de Criş, bazinet Birtin cu o suprafață totală de 510,9 hectare. 

Administrarea fondului forestier deținut în proprietate de către unitățile 

administrative se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic, 

republicată și a regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și 

completările ulterioare. 



În acest sens, Municipiul Brad a încheiat Contractul de administrare nr. 

11237/31.01.2020 pentru o perioadă de 10 ani, respectiv 01.01.2020 – 31.12.2029. 

Anexat acestui contract se regăsește Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.  

A precizat că valoarea anuală a contractului de administrare este dată de valorile 

BVC – ului propus anual pe baza amenajamentelor silvice. 

 Potrivit prevederilor  art. 14 alin 2 din Codul Silvic, republicat ”Bugetul anual 

de venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de 

adunarea generală, după caz, la propunerea ocolului silvic”. 

 Astfel, administrarea fondului forestier/a perdelei forestiere de protecție se 

realizează pe bază de buget de venituri și cheltuieli, întocmit anual de către Direcția 

Silvică Hunedoara – Ocolul Silvic Brad, până la data de 01 decembrie  al fiecărui an, 

pentru anul următor. 

 Bugetul de venituri și cheltuieli se fundamentează, analitic, pe cele două 

componente: venituri și cheltuieli, pentru fiecare an de aplicare a  amenajamentului sau a  

contractului de administrare  a perdelei forestiere de protecție, astfel: 

 1. Venituri  din valorificarea lemnului pe picior. În conformitate cu Lista de 

partizi și prețurile pe picior a masei lemnoase aferente partizilor din lista de partizi 

pentru anul 2021, precum și stocurile de masă lemnoasă nefacturate la data de 31 

decembrie 2020 din masa lemnoasă contractată pentru anul 2020 rezultă un venit de 

322.443 lei. 

 2. Cheltuieli de administrare. Direcția Silvică Hunedoara a comunicat limitele 

minime și maxime ale valorii tarifelor de administrare pentru anul 2021. Pentru Ocolul 

Silvic Brad s-a stabilit pentru anul 2021 tariful de 142.00 lei/ha, adică tariful minim. În 

acest context, valoarea cheltuielilor de administrare  pentru suprafața de 510,9 ha este de 

72.548 lei. 

 3. Cheltuieli cu fondul de conservare și fondul de mediu. Conform calculelor, 

pentru masa lemnoasă estimată a se exploata în anul 2021, rezultă o cheltuială de 77.441 

lei pentru fondul de conservare și 3.277 lei pentru fondul de mediu. Cheltuiala pentru 

fondul de conservare va deveni venit în anul 2022 și va putea fi folosit de către 

Municipiul Brad. 

 Rezultatul financiar brut: Anul 2021, conform celor prezentate mai sus se 

încheie cu un PROFIT de 169.177 lei. 

  Ținând cont de adresa nr. 14733/GHC/03.12.2020, înregistrată la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 45357/04.12.2020 prin care  Direcția Silvică Hunedoara -  

Ocolul Silvic Brad a  înaintat spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 

pentru fondul forestier,  proprietatea  publică a Municipiului Brad, asumat spre realizare 

de către Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Brad, a inițiat prezentul proiect de 

hotărâre prin care a propus aprobarea celor solicitate 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, Andrei-Alexandru Bolojan, 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 pe marginea proiectului, 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 16 voturi "pentru”, un consilier local întârziat (Adrian 

Petruş), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2021 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru fondul forestier,  proprietatea  

publică a Municipiului Brad. 

 

 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rețelei școlare a unităților 

de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a municipiului Brad, pentru 

anul școlar 2021-2022 - 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, organizarea rețelei școlare este 

procesul de cuprindere a unităților de învățământ preuniversitar autorizate/acreditate de 

stat și particular precum și a furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu 

care funcționează în anul școlar 2021 - 2022 pe raza municipiului Brad.  

 Potrivit prevederilor art.19 alin. 4 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare ”Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi 

formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului 

conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, 

dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei 

unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator 

principal de credite, în condiţiile legii”. 

 De asemenea, potrivit prevederilor art. 61 alin 2 din același act normativ „Reţeaua 

şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de 

către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor 

şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se 

organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul 

conform al Ministerului Educaţiei Naţionale”. 



 Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se 

realizează prin hotărâre a consiliului local, cu avizul conform al inspectoratului şcolar. 

 Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea 

hotărârii consiliului local prin care este aprobată reţeaua şcolară, potrivit prevederilor 

art. 24 alin. 2  din Metodologia  privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi 

în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 - 2022, 

aprobată prin Ordinului MEN nr. 5090/2019. 

 Prin adresa nr. 4514/01.10.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

38886/02.10.2020, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a solicitat ca până la data 

de 11 decembrie 2020 să se comunice proiectul hotărârii consiliului local pentru 

organizarea rețelei școlare pe raza teritorială a municipiului Brad, pentru anul şcolar 

2020 - 2021. 

 În urma corespondenței purtată cu unitățile de învățământ preuniversitar de pe 

raza teritorială a municipiului Brad, s-a constatat faptul că rețeaua școlară existentă  se 

modifică pentru anul școlar 2021 – 2022 în sensul că Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca 

și Crișan” Brad nu va mai avea în structura sa Grădinița cu program Normal Valea 

Bradului. Aceasta va fi desființată datorită faptului că ar trebui să funcționeze doar cu 4 

preșcolari, iar numărul minim de constituire a unei grupe este de 10 copii. 

 În contextul celor de mai sus și ținând cont de Avizul 5456/1/18.12.2020 al 

Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara,  a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin 

care a propus aprobarea  organizării rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza teritorială a municipiului Brad, pentru anul școlar 2021 - 

2022 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, Andrei-

Alexandru Bolojan, 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.             

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

 Nefiind discuții pe marginea proiectului, 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 întârziat (Adrian 

Petruş), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2021 privind aprobarea  rețelei 

școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a 

municipiului Brad, pentru anul școlar 2021-2022. 
 

 Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  vânzării unui apartament 

din fondul locativ de stat actualului  chiriaş, doamna DRĂGOI MARINA  – 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, doamna Drăgoi Marina  deține cu 

chirie o locuință din fondul locativ de stat din anul 1983. Locuința este situată  în 

municipiul Brad, strada Libertății, bloc B24, scara 2, etaj 1, apartament 16  din 

municipiul Brad, județul Hunedoara. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 38738/01.10.2020,  

doamna Drăgoi Marina  a solicitat  cumpărarea cu plata în rate a locuinței deținute în 

baza Contractului de închiriere  nr. 178/04.01.2017.  

 Din documentaţia prezentată rezultă faptul că actuala chiriaşă nu are datorii faţă 

de Asociaţia de proprietari nr. 5 din care face parte şi nici restanţe la chirie. 

În vederea stabilirii  valorii de piaţă a apartamentului nr. 16 din blocul B24, scara 

2, etaj 1, strada Libertății, din municipiul Brad, județul Hunedoara, s-a comandat 

întocmirea unui  Raport de evaluare privind  opinarea valorii de piaţă. 

 Prin raportul de evaluare nr. 45D/18.12.2020, întocmit de către  S.C. DOREVAL 

S.R.L. DEVA – membru  A.N.E.V.A.R.,  prin expert evaluator Varga Dorel, înregistrat la 

Primăria Municipiului Brad sub nr. 48149/30.12.2020, s-a opinat prin metoda 

comparațiilor de piață, prețul de 44.899 lei (nu conține TVA),  adică 9.220 euro, curs 

BNR la data evaluării, respectiv data de  18.12.2020 : 1 euro = 4,8697 lei.  

Vânzarea se face de către Municipiul Brad, în calitate de proprietar, actul de 

vânzare – cumpărare urmând să fie încheiat în formă autentică și să fie semnat în numele 

și pentru Municipiul Brad de către Primarul Municipiului Brad. 

Prețul de vânzare al imobilului se va plăti de către cumpărător în rate egale de câte 

670,00 lei pe lună, cu ultima rată de 879,00 lei,  pe o perioadă de 5 ani. 

Pentru neplata la termenul scadent a tranșelor, cumpărătorul datorează majorări de 

întârziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale. 

În cazul neachitării consecutive a 6 (șase) rate lunare, contractul de vânzare – 

cumpărare se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și 

fără altă formalitate, urmând ca părțile să revină la situația anterioară vânzării, cu 

obligația în sarcina cumpărătorului de a achita dobânzile și majorările de întârziere la zi. 

Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului în caz de neplată la data 

scadentă, vor fi suportate de către cumpărător. 

Până la achitarea integrală  a prețului contractului de vânzare – cumpărare, se 

instituie ipotecă asupra locuinței, cu obligația înscrierii acesteia în Cartea Funciară. 

Contravaloarea raportului de evaluare, precum și cheltuielile legate de perfectarea 

actelor de vânzare – cumpărare în formă autentică se suportă  de  către cumpărător, 

cheltuielile legate de înscrierea ipotecii urmând a fi suportate de către vânzător. 



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

propus spre  aprobare  vânzarea, cu plata în rate, a apartamentului nr. 16 din blocul B24,  

scara 2, etaj 1, de pe strada Libertății, din municipiul Brad, județul Hunedoara, doamnei    

Drăgoi Marina, la preţul de 44.899 lei, respectiv 9.220 euro (curs BNR la data evaluării, 

respectiv la data de 18.12.2020;  1euro = 4,8697 lei). 

 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, Andrei-Alexandru Bolojan, 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 pe amrginea proiectului, 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. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii calificate a 

consilierilor locali în funcție,  respectiv  12 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 întârziat (Adrian 

Petruş), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2021 privind  aprobarea  

vânzării unui apartament din fondul locativ de stat actualului  chiriaş, doamna 

DRĂGOI MARINA. 
 

 A ajuns la şedinţă domnul consilier local, Adrian Petruş. 

 

 Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită  Spitalului 

Municipal Brad  a  unui spațiu pentru desfășurarea activității Dispensarului TBC – 

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 adresa nr. 167/11.01.2021, 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 12526/11.01.2021, Spitalul Municipal 

Brad a solicitat darea în folosință gratuită a unui spațiu deținut în proprietatea publică de 

către Municipiul Brad pentru funcționarea Dispensarului TBC pe perioada desfășurării 

activității de vaccinare împotriva COVID-19  în spațiul folosit în prezent de către acest 

dispensar. Această adresă a fost analizată de către Consiliul Local al Municipiului 



Brad în ședința extraordinară convocată de îndată pentru 15 ianuarie 2021, ocazie cu 

care s-a dat un acord de principiu celor solicitate. 

 Oportunitatea organizării și funcționării Centrului de vaccinare împotriva 

COVID-19 în spațiul situat în municipiul Brad, strada Spitalului nr. 1, județul 

Hunedoara,  identificat prin C.F. nr. 66902 Brad, nr. cadastral 66902-C1, în suprafață de 

222 mp., proprietatea publică a Municipiului Brad, actualmente folosit de către 

Dispensarul TBC Brad, se reflectă în contextul actual, respectiv pentru ca acesta să 

poată funcționa, conform normelor în vigoare, în proximitatea spațiului UPU Brad. 

 Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus darea în folosinţă 

gratuită Spitalului Municipal Brad a  unui spațiu pentru desfășurarea activității 

Dispensarului TBC pe perioada desfășurării activității de vaccinare împotriva COVID-

19. 

 Spațiul care poate face obiectul unui Contract de comodat cu dare în folosință 

gratuită pentru desfășurarea activității Dispensarului TBC se află în incinta imobilului  

proprietatea publică a Municipiului Brad, înscris în C.F. nr. 61746 Brad, situat în 

municipiul Brad, strada Aleea Patriei, nr. 2, județul Hunedoara. Acest imobil a fost 

utilizat până în anul 2018 de către Direcția de Sănătate Publică Hunedoara. În prezent în 

acest imobil nu se mai desfășoară nici o activitate. 

 A precizat că spațiul identificat este situat la parterul imobilului menționat mai 

sus, are acces separat, este dotat cu două grupuri sanitare, încălzire proprie, tâmplărie 

din PVC cu geam termopan, pardoseli și pereți placați cu tarchet.  

 Spațiul cu suprafața totală de 126,47 mp. este compus 7 încăperi cu dimensiuni 

diferite și 2 holuri.  

 Valoarea de inventar a întregului imobilul este de 337.283,40 lei, conform 

Raportului de evaluare privind opinierea valorii juste de piață în vederea raportării 

financiare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul public al Municipiului Brad, județul 

Hunedoara, respectiv 167.279,30 lei pe spațiul propus a fi dat în folosință gratuită. 

 Predarea – primirea spațiului se va face pe bază de proces verbal care va fi anexă 

la contractul de folosință gratuită. 

 Plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților pe parcursul întregii perioade vor fi 

suportate de către Spitalul Municipal Brad. 

 A menţionat că obligațiile Spitalului Municipal Brad, modalitățile de angajare a 

răspunderii și sancțiunile sunt prevăzute în contractul de folosință gratuită. 

 A propus, de asemenea, împuternicirea Primarului Municipiului Brad să semneze 

acest contract de comodat. 

  În contextul celor de mai sus a supus dezbaterii 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 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 pe marginea proiectului, 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 17 voturi "pentru”, s-a adoptat Hotărârea Consiliului 

Local nr. 8/2021 privind darea în folosinţă gratuită  Spitalului Municipal Brad  a  

unui spațiu pentru desfășurarea activității Dispensarului TBC. 
 

 

 Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței  nr. 5, scara 1, 

parter,  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. 176/2020 a fost aprobată lista cu solicitanții  

îndreptățiți să primească în anul 2021 o locuință socială.  

Locuinţa socială nr. 5 din Blocul de Locuințe Sociale, scara 1, parter, situat în  

municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi,  judeţul Hunedoara, compusă din două 

camere cu suprafața utilă de 30,91 mp și dependințe cu suprafața utilă de 23,29 mp (baie 

cu WC în suprafață de 4,41 mp, bucătărie în suprafață de 6,70 mp, debara în suprafață de 

0,63 mp, cămară în suprafață de 0,95 mp, hol în suprafață de 10,60 mp și balcon)  a fost 

folosită de către doamna Bratima Aurelia – Ionela în baza Contractului de închiriere nr. 

16431/22.05.2015.  

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

nr. 14059/20.01.2021. 

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

destinate închirierii, prin procesul verbal nr. 14067/20.01.2021, a propus repartizarea 

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

respectiv doamnei Covaci Gina.  

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

propus repartizarea locuinţei sociale nr. 5,  scara 1, parter din Blocul de Locuințe Sociale 

situat în  municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara doamnei Covaci 

Gina 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 pe marginea proiectului, 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 17 voturi "pentru”, s-a adoptat Hotărârea Consiliului 

Local nr. 9/2021 privind repartizarea locuinței  nr. 5,  scara 1, parter,  din Blocul de 

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

Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de teren 

cuprinsă în Cartea Funciară nr. 60877 Brad, număr topo (288/2 – 315)/x/3/2  – 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 deține în 

proprietatea publică o suprafață de teren de 6.795 mp., teren identificat în Cartea 

Funciară nr. 60877 Brad, număr topo (288/2 – 315)/x/3/2, amplasat în municipiul Brad, 

strada Vânătorilor, în zona  fostului ACVACALOR. 

 Acest teren a fost achiziționat prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1113 din 

23.09.2020 și a fost inclus în domeniul public al Municipiului Brad. 

 În vederea actualizării domeniului public al Municipiului Brad s-au efectuat o 

serie de măsurători de către topograf autorizat Fruja Ioan Vasile, în urma cărora s-a 

constatat, printre altele, că suprafața reală a acestui teren este de 7.744 mp.  față  de 

suprafața existentă în acte de 6.795 mp.  

       Conform prevederilor art. 107  din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere 

în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 

„modificarea în plus a suprafeţei imobilului situat în intravilan cu un procent cuprins 

între 2% și 15% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară se realizează în 

baza documentaţiei cadastrale de modificare a suprafeţei, […]”. 

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

propus rectificarea suprafeței de teren înscrisă în Cartea Funciară nr. nr. 60877 Brad, 

număr topo (288/2 – 315)/x/3/2 prin modificarea în plus a suprafeței terenului și l-a 

supus spre dezbatere 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 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 pe marginea proiectului, 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 17 voturi "pentru”, s-a adoptat Hotărârea Consiliului 

Local nr. 10/2021 privind rectificarea suprafeței de teren cuprinsă în Cartea Funciară 

nr. 60877 Brad, număr topo (288/2 – 315)/x/3/2. 

 

 

 Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii în vederea 

declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în 

consiliul de administrație al S.C. TERMICA BRAD S.A. – 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și normele de 

aplicare a unor prevederi din acest act normativ reglementate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 722/2016 prevăd noi proceduri privind numirea reprezentanților statului sau ai 

unităților administrativ – teritoriale în adunările generale ale acționarilor, consiliilor de 

administrație și a directorilor la întreprinderile publice. 

 Consiliul Local al Municipiului Brad este acționar unic al S.C. TERMICA BRAD 

S.A., îndeplinind calitatea de autoritate publică tutelară așa cum este definită la art. 3 

pct. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 77/2017 a fost 

constituită comisia pentru derularea selecției prezentului Consiliu de Administrație, prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 84/2017 s-a avizat profilul 

consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație iar 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 85/2017 s-a aprobat Scrisoarea 

de așteptări pentru S.C. TERMICA BRAD S.A. 

 Prin adresa nr. 145/21.01.2021, S.C. TERMICA BRAD S.A. a comunicat faptul că 

urmare a încetării mandatului de administrator al domnului Grosu Adrian este necesară 

numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație al acestei societăți pentru 

perioada rămasă până la încheierea mandatului dlui Grosu Adrian, respectiv data de 

07.09.2021. 

Conform prevederilor art. 4 alin 3 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice ale Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 109/2011, adunarea generală a acţionarilor hotărăşte declanşarea 

procedurii de selecţie a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 644 din același 

act normativ.  



 Potrivit prevederilor art. 5 alin. 2 și 3 și art. 14 din Anexa 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice ale Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 109/2011 autoritatea publică tutelară decide dacă selecția se 

efectuează de societate prin comitetul de nominalizare și remunerare (care cuprinde 

administratorii societății) sau de către autoritatea publică tutelară. 

 Ținând cont de cele de mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 

propus aprobarea constituiri unei comisii în vederea declanșării procedurii de selecție a 

candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație al S.C. 

TERMICA Brad S.A și efectuarea selecției de către S.C. TERMICA BRAD S.A. prin 

comitetul de nominalizare și remunerare. 

 Selecția candidaților se efectuează de comitetul de nominalizare alcătuit din 

administratorii neexecutivi ai societății, cu consultarea comisiei de selecție constituită la 

nivelul autorității publice tutelare, respectându-se, potrivit art. 4 alin. 5 din Hotărârea 

Guvernului nr. 722/2016 parcurgerea următoarelor etape: 

 - Autoritatea publică tutelară emite actul administrativ de declanșare a procedurii; 

- Adunarea generală a acționarilor hotărăște declanșarea acestei proceduri; 

- Se întocmește planul de selecție și criteriile de selecție, matricea consiliului, 

profilul candidaților și scrisoarea de așteptări; 

- Se publică anunțul de selecție pe pagina de internet și în două ziare economice 

și/sau financiare de largă răspândire cu 30 de zile înainte de depunerea 

candidaturilor; 

- Se depun candidaturile; 

- Se evaluează candidații; 

- Se întocmește lista lungă a candidaților; 

- Se creează lista scurtă a candidaților până la limita a 5 candidați pentru fiecare 

post de membru în consiliu; 

- Se depune în termen de 15 zile a declarației de intenție de către candidații aflați în 

lista scurtă, pe baza scrisorii de așteptări întocmite de structurile de guvernanță 

corporativă din cadrul autorităților publice tutelare; 

- Se organizează un interviu pentru stabilirea clasificării candidaților; 

- Se comunică societății, iar AGA numește noii administratori, conform rezultatelor 

obținute. 

 Comisia de selecţie are următoarele atribuţii: 

  a) derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în 

lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului 

privind numirile finale întocmit în acest scop; 

  b) realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face 

propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului 

privind numirile finale întocmit în acest scop; 

  c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din 

cadrul consiliului și cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz. 

 A propus, de asemenea, desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din 

această comisie și a doi consilieri locali ca membri supleanți. 

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.    

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 doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de selecţie și a 

doi consilieri locali ca membri supleanți. 

  Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, a prezentat consilierilor locali 

necesitatea exercitării votului în mod secret în ceea ce privește aprobarea art. 1 din 

proiect, 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 selecţie să facă 

parte, în calitate de membru titular, domnul consilier local, Adrian Petruş. 

  Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, a propus ca din comisia de selecţie să 

facă parte, în calitate de membru titular, domnul Viceprimar, Ioan-Florin Oprişa. 

 Domnul consilier local, Andrei-Alexandru Bolojan, a propus ca din comisia de 

selecţie să facă parte, în calitate de membru supleant, domnul consilier local, Mihai 

Mureş. 

  Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, a propus ca din comisia de selecţie 

să facă parte, în calitate de membru supleant, domnul consilier local, Ionel-Daniel 

Adam. 

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 

aleşi ca membri titulari în comisia de selecţie, domnul consilier local, Adrian Petruş şi 

domnul Viceprimar, Ioan-Florin Oprişa, iar ca membri supleanţi, domnul consilier 

local, Mihai Mureş şi domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam”.    

 Nefiind discuții pe marginea proiectului, 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 17 voturi "pentru, s-a adoptat Hotărârea Consiliului 



Local nr. 11/2021  privind constituirea unei comisii în vederea declanșării procedurii 

de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație 

al S.C. TERMICA BRAD S.A.. 

 

 Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre  privind analiza stadiului de  înscriere a  

datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020 şi a stabilirii măsurilor 

pentru eficientizarea acestei activităţi – 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. 7 

alin. 4 din Anexa la Ordinul 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul 

de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 ”trimestrial, în şedinţa 

consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei 

activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul 

localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin 

prezentele norme.” 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul 

agricol, în scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a 

terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie 

la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei 

publice locale ale municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului 

agricol.   

Potrivit art. 6 din același act normativ, primarii municipiilor iau măsuri pentru 

întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format electronic 

pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi 

pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Registrul agricol pe suport hârtie are caracterul unui document oficial care 

constituie o sursă importantă de informaţii, va fi numerotat, parafat şi sigilat, filele 

necesitând a fi cusute pentru evitarea desprinderii acestora, ca urmare a utilizării 

îndelungate a registrului agricol, precum şi înregistrat în registrul de intrare - ieşire de la 

nivelul autorităţii executive a administraţiei publice locale respective. Informaţiile 

conţinute în baza de date a registrului agricol gestionat în format electronic sunt 

informaţii oficiale şi sunt supuse reglementărilor legale privind securitatea, integritatea 

şi funcţionalitatea sistemelor informatice. Documentele eliberate pe suport hârtie în baza 

informaţiilor existente în baza de date electronică privind registrul agricol se supun 

aceloraşi prevederi legale ca în cazul în care registrul agricol este gestionat numai pe 

suport hârtie. 

Registrul agricol gestionat în format electronic conform formularelor registrului 

agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului se ţine în baza unui program informatic 

contractat de fiecare unitate administrativ-teritorială, cu respectarea prevederilor legale 

privind achiziţiile publice. 

Astfel,  Municipiul  Brad deține un număr de 40 de volume, din care: 

 TIP I – 34 volume în care sunt înregistrate 2.896 de gospodării ale persoanelor 

fizice cu domiciliul în municipiul Brad; 



TIP II – 4 volume în care sunt înregistrate 400 de gospodării ale persoanelor fizice 

cu domiciliul în alte localități; 

TIP III – 1 volum în care sunt înregistrate 59 de poziții aparținând persoanelor 

juridice cu domiciliul fiscal în municipiul Brad; 

TIP IV – 1 volum în care sunt înregistrate 12 poziții  aparținând persoanelor 

juridice cu domiciliul fiscal în alte localități. 

Până în prezent stadiul de înscriere, transcriere a datelor în registrul agricol pe 

suport de hârtie este efectuat în procent de 92%, iar în format electronic stadiul de 

actualizare este efectuat în procent de 85%,  cuprinzând membrii gospodăriei, clădirile 

de locuit, anexe gospodărești, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică, 

mașinile agricole, efectivele de animale existente la începutul anului precum și evoluția 

acestora, modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate și numărul pomilor 

fructiferi.  

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

propus să se ia act de stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol al municipiului 

Brad, pentru semestrul II al anului 2020 şi să se aprobe programul de măsuri pentru 

eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol al municipiului Brad, 

ţinut în format electronic şi pe suport de hârtie, și l-a supus plenului  Consiliului Local al 

Municipiului Brad spre dezbatere 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 17 voturi "pentru”, s-a adoptat Hotărârea Consiliului 

Local nr. 12/2021 privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor în registrul agricol 

pentru semestrul II al anului 2020 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea 

acestei activităţi. 

 

 Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor (PAAR) 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 potrivit prevederilor art. 4 alin 1 

și alin. 2 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare: 

„ (1) Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor 

privind activităţile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză 

şi acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la nivelul localităţii şi judeţului. 

    (2) Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual.” 

Conform prevederilor art. 6 alin. 1 din Ordinul 132/2007 al Ministrului 

Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire 

a riscurilor, PAAR se întocmesc de către […]consiliile locale, corespunzător unității 

administrativ-teritoriale pe care o reprezintă. 

Conform prevederilor art. 6 alin. 2 din același act normativ, PAAR se 

întocmesc și se aprobă în termen de maximum 60 de zile de la aprobarea de către 

prefect a Schemei cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorială, 

elaborată de inspectoratul județean pentru situații de urgență și se actualizează la 

fiecare început de an sau ori de câte ori apar ale riscuri decât cele analizate sau 

modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții 

de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial. 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, 

cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul municipiului Brad, acţiunile şi 

resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 

      Scopurile PAAR sunt următoarele: 

  a.) asigurarea cunoaşterii de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi 

atribuţiilor ce le revin, premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă; 

          b.) crearea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi 

gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă; 

          c.) asigurarea unui răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc 

identificat. 

 Obiectivele PAAR sunt următoarele: 

a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin 

evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea 

consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării 

tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale; 

b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe 

destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 

urgenţă; 

c)  stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea 

planurilor operative; 



d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi 

gestionării situaţiilor de urgenţă. 

Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor 

care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial. 

Actualizarea planului constă în modificările care se aduc anual la capitolele 

existente ale planului cu date concrete de la sfârşitul anului 2020, date obţinute de la 

Direcţia Judeţeană de Statistică a Judeţului Hunedoara. 

Având în vedere aceste considerente, consider că se impune și actualizarea 

listei autorităţilor şi factorilor cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în 

municipiul Brad, listă care face parte integrantă din plan. 

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

propus actualizarea Planului de analiză şi acoperire a  riscurilor ( PAAR)  în 

municipiul Brad pentru anul 2021 și l-a supus plenului Consiliului Local Brad spre 

dezbatere 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 17 voturi "pentru”, s-a adoptat Hotărârea Consiliului 

Local nr. 13/2021 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

(PAAR) în municipiul Brad pentru anul 2021. 
  

 

 Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local 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 retrage acest proiect de hotărâre de 

pe Ordinea de zi, având în vedere că prin Ordinul nr. 25/2021 emis de Ministrul 



Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, publicat în Monitorul Oficial nr. 

76/25.01.2021 s-a aprobat modelul orientativ al regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local, urmând ca proiectul să fie supus din nou dezbaterii 

Consiliului Local după actualizarea regulamentului raportat la prevederile legale în 

vigoare. 

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

punctul 13 devine punctul 12 ș.a.m.d.p. 

 

 Suplimentar 1.  Proiect de hotărâre privind modificarea  Anexei  la  Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 152/2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad - 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 adresa înregistrată la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 47897/28.12.2020,  domnul Podaru Vasile, consilier local ales 

pe listele Partidului Social Democrat, și-a prezentat actul de demisie din funcția de 

consilier local al Municipiului Brad. 

 De această demisie, Consiliul Local al Municipiului Brad a luat act  prin 

Hotărârea nr. 207/2020 adoptată în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data 

de 30 decembrie 2020. 

 Prin  Încheierea civilă nr. 44/CC/2021 pronunțată în ședința publică din camera de 

consiliu din data de 7 ianuarie 2021 în dosarul nr. 2416/195/2020 al Judecătoriei Brad a 

fost validat mandatul consilierului declarat supleant pe listele Partidului Social 

Democrat la alegerile locale din anul 2020, domnul Bulz Dan. 

Astfel, a considerat că se impune modificarea componenţei Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanțe și respectiv a Comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor 

întrucât domnul consilier local, Podaru Vasile  făcea parte din acestea. 

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

propus modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2020 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, în 

sensul înlocuirii domnului consilier local, Podaru Vasile, cu  domnul consilier local, 

Bulz Dan și l-a spus plenului Consiliului Local al Municipiului Brad spre dezbatere 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 consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că a atras atenţia şi în 

şedinţa comisiilor de specialitate asupra legalităţii acestui proiect de hotărâre. A sperat 

că se revine asupra lui, însă din păcate nu s-a revenit întrucât conform art. 124 alin. 5 din 

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

ulterioare, numirea/propunerea membrilor comisiilor de specialitate este doar în atributul 



Consiliului Local, nu este atributul Primarului, iar faptul că domnul Podaru a demisionat 

nu înseamnă că următorul care intră pe listă va prelua numirea în cadrul comisiilor de 

specialitate. Dumnealui a mai precizat că este simplă treaba, nominalizarea membrilor 

fiecărei comisii se face de către fiecare grup de consilieri, nu este în atributul Primarului 

să nominalizeze membrii comisiilor de specialitate. 

 Nemaifiind alte discuții pe marginea proiectului, 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, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru” (Dorel Leaha-Ştefan, Călin-

Gheorghe Dineş, Marius-Adrian Benea,  Adina Beciu, Andrei-Alexandru Bolojan, 

Mihai Mureş, Adrian Petruş, Dan Bulz, Ionel-Daniel Adam, Ionel Circo, Ioan-Florin 

Oprişa, Vasile Poenaru, Ioan Csernatoni, Dorin-Sorin David) şi 3 voturi „împotrivă” 

(Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin Bufnilă, Melania-Raluca Brănduşan), s-a adoptat 

Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2021 privind modificarea  Anexei  la  Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 152/2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad. 
 

 A ieşit din sală domnul consilier local, Ionel Circo. 
  

 Suplimentar 2.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 126/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru  

Spitalul Municipal Brad - 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 îmbunătăţirea condiţiilor de acordare 

a asistenţei medicale la nivelul Spitalului Municipal Brad, respectiv asigurarea unor 

servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a  pacienţilor trataţi 

în cadrul acestui Spital este o necesitate şi o prioritate de care trebuie să ţinem seama. 

 Spitalul Municipal Brad, prin adresa nr. 492/25.01.2021, înregistrată la Primăria 

Municipiului Brad sub nr.14649/25.01.2021, a solicitat Consiliului Local al 

Municipiului Brad aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului Municipal 

Brad, după cum urmează: 

1. Mutarea postului de la poziţia 11 – MEDICI REZIDENȚI a Statului de funcții, 

având în vedere certificarea ca medic specialist pediatru a doamnei Dr. Marin 

Ioana, la poziția 155 a noului stat de funcţii în cadrul Compartimentului de 

Pediatrie; 



2. Transformarea postului de la poziţia 11 – MEDICI REZIDENȚI a Statului de 

funcţii într-un post de medic rezident an I pediatrie; 

3. Mutarea postului de la poziţia 15 – MEDICI REZIDENȚI a Statului de funcţii, 

având în vedere certificarea ca medic specialist medicină internă a doamnei Dr. 

Rusanda -Vlad Lavinia Irina, la poziţia 5 a noului stat de funcţii în cadrul Secției 

de Medicină Internă. 

4. Transformarea postului de la poziţia 15 – MEDICI REZIDENȚI a Statului de 

funcţii într-un post de medic rezident an I medicină internă; 

5. Transformarea postului de registrator medical în cadrul Compartimentului Primire 

Urgenţe, de la poziţia 203 a Statului de funcţii, într-un post de asistent medical 

debutant PL, având în vedere adresabilitatea foarte ridicată la CPU din ultima 

perioadă şi necesitatea încadrării de personal medico-sanitar; 

6. Transformarea postului de asistent medical de laborator principal PL din cadrul 

Laboratorului Analize Medicale, de la poziţia 222 a Statului de funcţii, într-un 

post de asistent medical de laborator debutant PL, având în vedere pensionarea 

ocupantei postului şi vacantarea acestuia; 

7. Angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în 

conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, 

a unui medic specialist confirmat în specialitatea urologie, în cadrul 

Compartimentului Urologie al Secţiei Chirurgie Generală, având în vedere 

vacantarea postului de la poziţia 73 a Statului de funcţii în urma încetării 

contractului doamnei  Dr. Vacariu Alexandra;  

          Întrucât modificările prezentate mai sus nu implică modificări ale Organigramei, a 

inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea Statului de funcții al 

Spitalului Municipal Brad conform celor solicitate și l-a supus plenului Consiliului 

Local Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Andrei-Alexandru Bolojan 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 pe marginea proiectului, 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, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local a ieşit din sală 

(Ionel Circo), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2021 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2020 privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii pentru  Spitalul Municipal Brad. 

 

Suplimentar 3.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - 

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, în temeiul prevederilor 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad  şi având  în 

vedere că domnul consilier local, Adam Ionel - Daniel,  care a fost aleasă în funcţia de 

preşedinte de şedinţă pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021 își va epuiza 

mandatul de președinte de ședință, se impune adoptarea unei noi  hotărâri privind 

alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna  

februarie 2021. 

În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre și propun 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia  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 consilier local, Andrei-Alexandru Bolojan, propune ca preşedinte de 

şedinţă pentru următoarele 3 (trei) luni pe doamna consilier local, Adina Beciu. 

 Nemaifiind alte discuții pe marginea proiectului, 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, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local a ieşit din sală 

(Ionel Circo), s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2021 privind alegerea 

președintelui de ședință. 
 

 A intrat în sală domnul consilier local, Ionel Circo. 

 



Suplimentar 4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 79/2020 

privind  aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de 

achiziție publică  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA 

PRUNULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” - 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. 

180/2019 s-a aprobat Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I.  

pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA  PRUNULUI,  MUNICIPIUL 

BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” - proiect nr. 1168/2019, elaborat de S.C. GEVIS 

PROTEAM S.R.L. Deva, precum și Devizul  General în valoare de  670.838,21 lei cu 

TVA, respectiv 565.185,98 lei fără TVA, din care C+M 555.806,59 lei cu TVA, respectiv 

467.064,36 lei fără TVA. 

 Devizul General este parte componentă a studiului de fezabilitate sau a 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție prin care se stabilește valoarea totală 

estimativă exprimată în lei a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții. 

 Conform art. 10 alin. 4 lit. c din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul 

general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului 

nou/mixt de investiții și respectiv la faza de documentației  de avizare a lucrărilor de 

intervenție în cazul intervenției la construcția existentă, se actualizează prin grija 

beneficiarului după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de 

finanțare a obiectivului de investiții, valoare care se aprobă prin hotărâre de consiliu. 

 După finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții 

„MODERNIZARE STRADA  PRUNULUI,  MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA”, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2020 a fost aprobat Devizul 

General actualizat, valoarea acestuia fiind de 608.058,16 lei cu TVA, respectiv 

512.212,06 lei fără TVA, din care C+M 495.899,25 lei cu TVA, respectiv 416.722,06 lei 

fără TVA. 

 La solicitarea proprietarilor din zonă, comisia alcătuită din reprezentanți ai 

beneficiarului, proiectantului, constructorului și dirigintele de șantier, au analizat 

posibilitatea optimizării unor elemente din cadrul obiectivului de investiții.  

 Astfel, s-a constatat necesitatea următoarelor corecții: 

- lărgirea suprafeței carosabile în unele zone pentru a spori confortul riveranilor. Ca 

urmare a acestor modificări va rezulta o suprafața suplimentara de structura 

rutiera nou de 139 mp; 

- pentru o mai buna  scurgere a  apelor pluviale de pe partea carosabila este 

necesară realizarea rigolei scafă  și pe drumurile laterale, ceea ce  majorează 

lungimea inițială cu 136 m; 

-  bordurile adiacente rigolei scafe s-au suplimentat cu 34 m; 

- relocarea bordurilor prevăzute inițial în dreptul acceselor la proprietăți; 

- ridicarea la cotă a 4 capace de cămine  aferente rețelelor de apă și apă uzată; 



Pentru eficientizarea sistemului de evacuare al apelor pluviale din zona 

intersecțiilor s-a  hotărât renunțarea la rigolele carosabile prevăzute și înlocuirea 

acestora cu tuburi din PEHD cu D-400 mm, colectarea  apelor pluviale făcându-se  

prin intermediul a 6 geigere, iar evacuarea  acestora realizându-se printr-o rigolă 

de descărcare din beton cu lungimea de 31 m. 

Aceste corecții fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 1 care  necesită majorarea 

valorii Contractului de lucrări.     

Ţinând cont de cheltuielile efectuate cu proiectarea, taxe pentru avize, cote  pentru 

Inspectoratul de Stat în Construcții,  dirigenția de șantier, asistența tehnică din partea 

proiectantului precum și de Notele de renunțare, respectiv Notele de Lucrări 

Suplimentare, valoarea Devizului General aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 

79/2020 necesită o suplimentare cu 44.573,58 lei cu TVA. 

În contextual celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am 

propus modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2020 în sensul 

aprobării valorii Devizului General de 652.631,74 lei cu TVA, respectiv 549.734,03 lei 

fără TVA, din care C+M 540.064,58 lei cu TVA, respectiv 453.835,78 lei fără TVA, 

precum și suplimentarea alocației bugetare pentru acest obiectiv, cu finanțare integrală 

din buget local și-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Brad 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 cu 4 voturi 

„pentru” și 3 „abțineri” (Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin Bufnilă și Vasile Poenaru) 

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.  

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că doreşte să pună nişte 

întrebări şi să fie lămurit de iniţiator sau de către personalul din aparatul de specialitate 

al Primarului şi anume dacă suplimentarea la care se face referire de 44.573, 58 lei se 

referă la lucrări ce se vor efectua sau care au fost deja efectuate. Dumnealui a menţionat 

că aceasta este una dintre întrebări şi doreşte să i se răspundă punctual. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că este scris în proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a menţionat că nu scrie în proiectul de 

hotărâre. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a răspuns că sunt efectuate. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a întrebat de ce se cere acum 

aprobarea Devizului General pentru lucrări care deja s-au efectuat. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că domnul consilier local are răspuns la 

toate problemele în proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a menţionat că cetăţenii trebuie să afle 

şi să li se spună pe limba lor, nu să se construiască şi apoi să se ceară aprobări, avize. De 



asemenea, domnul consilier local a mai întrebat cât s-a plătit la momentul actual din 

lucrare, s-a plătit în întregime, s-a recepţionat? 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a răspuns că nu s-a plătit, iar dacă doreşte, domnul 

consilier local poate adresa întrebări în temeiul Legii nr. 544/2001. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a arătat că este consilier local şi, 

conform Codului administrativ are dreptul să fie informat. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a menţionat că doar compartimentul de 

specialitate poate răspunde la întrebarea domnului consilier local. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a solicitat ca domnul Primar să întrebe 

compartimentul de specialitate şi a menţionat că un reprezentant al compartimentului 

trebuia să fie prezent în sală. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că în acel moment nu poate solicita nici 

un răspuns întrucât reprezentanți ai compartimentelor de specialitate din aparatul de 

specialitate al Primarului nu pot fi prezenți în sală întrucât nu ne permite legislația cu 

privire la protecție âmpotriva COVID-19. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că votul îl va da în funcţie 

de răspunsurile care le va primi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că proiectul de hotărâre este legal, iar 

dacă oamenii nu l-au înţeles, proiectul mai poate fi citit o dată şi se pot formula întrebări 

în scris. 

Domnul consilier local, Raul - Florin Matei, a precizat că nu doreşte să se 

poziţioneze împotriva unor lucrări edilitare, dar atunci când se construieşte ceva, se 

obţin întâi acordurile şi apoi se construieşte, dar în acest caz, dacă lucrările s-au efectuat 

deja este o problemă mare. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, a precizat că legalitatea nu o 

stabileşte Consiliul Local. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a menţionat că s-a construit fără 

acordul Consiliului Local, ceea ce este un fals. 

Domnul consilier local, Andrei-Alexandru Bolojan, a întrebat dacă în comisia de 

specialitate din care a făcut parte domnul consilier local, membru al Partidului Uniunea 

Salvaţi România, acesta a votat „pentru” sau „împotrivă”. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a solicitat să răspundă domnul 

preşedinte de şedinţă cum au votat membrii Partidului Uniunea Salvaţi România. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel-Daniel Adam, totodată preşedinte al Comisiei 

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

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, în cadrul căreia are calitatea de 

membru domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că membrii Partidului 

Uniunea Salvaţi România au votat „împotrivă”, dar avizul a fost „favorabil”. 

 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, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu 14 voturi "pentru”, (Dorel Leaha-Ştefan, Călin-

Gheorghe Dineş, Marius-Adrian Benea,  Adina Beciu, Andrei-Alexandru Bolojan, 

Mihai Mureş, Adrian Petruş, Dan Bulz, Ionel-Daniel Adam, Ionel Circo, Ioan-Florin 

Oprişa, Vasile Poenaru, Ioan Csernatoni, Dorin-Sorin David) şi 3 voturi „împotrivă” 

(Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin Bufnilă, Melania-Raluca Brănduşan), s-a adoptat 

Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 79/2020 

privind  aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de 

achiziție publică  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA 

PRUNULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 
 

 

Punctul nr. 12.  Raportul nr. 13563/15.01.2021 privind activitatea asistenților 

personali desfășurată în semestrul II al anului 2020. 

Doamnele şi domnii consilieri locali au luat act de raport. 

 

 Punctul nr. 13. Informarea nr. 14423/22.01.2021 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. 14. Analizarea unor cereri și adrese: 

  - adresa domnului CIRCO AUREL-VASILE, înregistrată la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 11544/04.01.2021 prin care solicită Consiliului Local al 

Municipiului Brad să ia act de decizia dumnealui de a se retrage din Colectivul de 

Redacţie al Ziarului “ZARANDUL”  şi de a fi substituit, după caz, cu o persoană activă 

şi pasionată pentru publicistică. Totodată, domnul Circo Aurel-Vasile, mulţumeşte 

consilierilor locali, asigurându-i de recunoştiinţa şi de aprecierea dumnealui şi le urează 

mult succes în activitate. 

  Doamnele şi domnii consilieri locali au luat act de adresă. 

 

- adresa nr. 2/11.01.2021 a asociației Salvital Hunedoara în care se prezintă 

activitatea acesteia pe parcursul celor 15 ani, se arată că o parte a paramedicilor au fost 

preluaţi cu statut de subofiţer militar de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

”IANCU DE HUNEDOARA”, iar un număr de 20 de paramedici au rămas angajaţi ai 

asociaţiei. Totodată se solicită punctul de vedere cu privire la rămânerea ca membru, în 

cadrul asociaţiei, urmând ca în adunarea asociaţiei din luna ianuarie 2021 să se decidă cu 

privire la modul în care se va continua activitatea cu fiecare membru. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că oportunitatea rămânerii în cadrul 

asociaţiei se va hotărî după ce vor discuta toate aspectele cu reprezentanţii asociaţiei 

care se vor deplasa la Brad, cotizaţia din partea Municipiului Brad urmând să fie mult 

mai mică.  

  Doamnele şi domnii consilieri locali au luat act de adresă. 

 

          Suplimentar  5. Informarea nr. 14930/25.01.2021 a Compartimentului 

Implementare Proiecte cu privire la proiectul “Consolidarea Capacităţii Administrative 



a U.A.T. – Municipiul Brad”, cod SMIS 136172, finanţat prin Programul Operaţional 

Capacitate Administrativă. Una dintre activităţile integrate ale proiectului este 

Activitatea 6 “Formarea profesională a membrilor grupului ţintă în vederea dezvoltării 

abilităţilor pe teme specific proiectului”, unde a fost constituit un grup ţintă format din 

personal de conducere, de execuţie din aparatul de specialitate al Primarului şi din aleşi 

locali. Perioadele de derulare a sesiunilor de formare profesională şi modul de 

desfăşurare al acestora au fost selectate, având în vedere condiţiile impuse de situaţia 

epidemiologică cauzată de virusul SARS – COV – 2. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că se va face individual, fiecărui 

consilier local, câte o invitaţie de participare la curs. 

 

  Punctul nr. 16. Diverse 

 Domnul Marian Vasile Ometa, delegat al satului Ţărăţel, a precizat că angajaţii 

care fac naveta de pe Valea Şteaului nu au loc de refugiu, nu are unde să oprească 

autobuzul sau taxiul, iar  staţia de autobuz de la Ţărăţel este prea departe. Sunt 2 km de 

mers pe jos. Dumnealui a menţionat că s-ar putea face o staţie la limita cu comuna 

Crişcior unde există o baracă veche, dar ar avea nevoie de piatră concasată să nu se dea 

oamenii jos din autobuz sau din taxi direct în noroi. 

 

 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 28 ianuarie 2021.  
 

 

Brad, 28 ianuarie 2021 

 

 

                         

 
                                                

                 SECRETAR GENERAL  

  Carmen – Irina Bora 

 


