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Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din 

data de 25 martie 2021 s-a făcut în data de 19.03.2021, urmare Dispoziţiei nr. 

196/19.03.2021 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 toţi cei 17 consilieri locali în funcție. 

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

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

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

Petru - delegat sătesc în satul Valea Bradului. 

În calitate de invitaţi au participat: domnul Vasile Podaru, Administratorul Public 

al Municipiului Brad şi domnul Ştefan-Ioan Tiriteu, consilier 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 25 februarie 

2021 care a fost aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

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 doamnei preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, l-a rugat pe domnul Primar, Florin 

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

 

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

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

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a unor  persoane fizice 

aflate în stare de insolvabilitate din municipiul Brad și anularea debitelor restante 

aferente acestora - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor juridice 

care au fost radiate din Registrul Comerțului și anularea debitelor restante aferente 

acestora - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  taxelor  pentru prestarea serviciilor de 

însămânțare artificială de către Compartimentul Agricol și Cadastru – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad.  



 4. Proiect de hotărâre privind aniversarea persoanelor vârstnice din municipiul 

Brad care au împlinit 100 de ani de viață - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 149/2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de 

urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al 

căror venit net pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată, potrivit  Legii nr. 416/2001, cu modificările şi  completările 

ulterioare - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 168/2012 privind închirierea 

prin negociere directă a unor spații având destinația ”garaje auto” - inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii Municipiului Brad în Registrul 

Cinematografiei pentru proiecția cu public a filmelor cinematografice și video – cod 

CAEN 5914 - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

domeniul public al Statului și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad 

în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Brad - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea,  

întreţinerea şi exploatarea locurilor de  parcare  amenajate pe domeniul public al  

Municipiului  Brad - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

167/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile 

publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Brad - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  Regulamentului propriu privind măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter 

normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Municipiului Brad - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad - inițiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

 14. Informarea nr. 21658/19.03.2021 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

 15. Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului 

Brad pe anul 2021. 

 16. Analizarea unor cereri și adrese: 

  - adresa domnului consilier local și președinte al Filialei Brad USR 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 19905/04.03.2021; 

  - adresa nr. 652/15.03.2021 a S.C. TERMICA BRAD S.A, înregistrată la 

primăria Municipiului Brad sub nr. 21117/16.03.2021. 

      17.  Diverse.                                       
                                                                                                                                                                       



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

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

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

suplimentări la ordinea de zi prezentată. 

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

cu următoarele puncte:   

             Suplimentar  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul 

Brad și Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara în vederea obținerii unei finanțări 

nerambursabile –– inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

           Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 12/2007 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism –– inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

             Suplimentar  3. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe 

strada Vânătorilor din municipiul Brad, județul Hunedoara –– inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a supus aprobării suplimentarea  

Ordinei de zi care a fost aprobată cu 17 voturi „pentru”. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a supus aprobării Ordinea de zi în 

ansamblul ei care a fost aprobată cu 17 voturi „pentru”. 

 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, l-a rugat pe domnul Primar să dea 

citire primului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi: 
 

 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a unor  

persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate din municipiul Brad și anularea 

debitelor restante aferente acestora - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, potrivit prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliul local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de 

interes local. În exercitarea atribuțiilor conferite, consiliul local aprobă, la propunerea 

primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și 

contul de încheiere a exercițiului bugetar. De asemenea, consiliul local stabilește 

impozitele și taxele locale, în condițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Conform prevederilor art. 266 alin. 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală, „anularea creanțelor fiscale se face și atunci când organul fiscal 

constată că debitorul persoană fizică este dispărut sau decedat fără a fi lăsat venituri 

ori bunuri urmăribile”.  

 La litera D pct. 20 lit. b și pct. 21 din Procedura privind declararea stării de 

insolvabilitate a debitorilor persoane fizice și juridice, aprobată prin Ordinul nr. 

447/2007 este reglementată procedura de scădere din evidență a obligațiilor fiscale 

restante înregistrate de debitori „persoanele fizice decedate sau declarate dispărute ori 



decedate  prin hotărâre a unei instanțe judecătorești”, iar la art. 266 alin. 3 din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare se arată că „anularea se face și atunci când organul fiscal constată că 

debitorul persoană fizică este dispărut sau decedat”. 

 Până în prezent au fost depuse și înregistrate la Primăria Municipiului Brad 

cererile nr. 38549/30.09.2020, nr. 40186/15.10.2020 și respectiv nr. 47838/28.12.2020 

prin care s-a solicitat ștergerea din evidențe a amenzilor unor defuncți. Mai mult, la 

solicitarea Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale, Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brad a furnizat date suplimentare 

pentru debitorii defuncți ai căror succesori legali nu au putut fi identificați. 

 Constatând îndeplinirea condițiilor legale în materie pentru persoanele fizice 

aflate în stare de insolvabilitate și ținând cont de prevederile art. 266 alin. 6 din Codul de 

Procedură Fiscală, potrivit căruia „în cazul creanțelor fiscale administrate de organul 

fiscal local, prin hotărâre, autoritățile deliberative pot stabili plafonul creanțelor fiscale 

care pot fi anulate…” a inițiat prezentul proiect de hotărâre. 

 Prin proiectul de hotărâre inițiat, a propus scoaterea din evidența fiscală a unor 

persoane fizice decedate, respectiv Drăgan Ravenca, Groza Marioara, Grancea Ștefan, 

Faur Nicolae Marin, Crețu Cornel, Faur Dan Lucian, Suber Marieta și Antonescu 

Bogdan Valentin, debitori la bugetul local al Municipiului Brad cu sume provenite din 

amenzi și anularea debitelor restante aferente acestora în cuantum total de 36.885,12 lei.  

  A precizat că pentru aceste persoane fizice s-a realizat procedura de 

insolvabilitate ca urmare a certificatelor de deces anexate cererilor depuse la Primăria 

Municipiului Brad, precum și a confirmării de către Serviciul Public Comunitar Local 

pentru Evidența Persoanelor Brad a decesului persoanelor fizice a căror succesori nu au 

putu fi identificați. 

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

Brad proiectul de hotărâre  în forma prezentată.  

 Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, a dat citire raportului Comisiei de 

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

iniţiat și domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.    

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că, deşi nu a avut la comisie 

acest proiect şi nici proiectul de hotărâre nr. 2, le-a studiat pe amândouă în amănunt şi a 

ajuns la concluzia că ceva nu funcţionează bine în structura organizatorică a Primăriei 

Brad, cu referire la Compartimentul Executări Silite şi Insolvenţă. Dumnealui a 

menţionat că la persoane fizice, aşa cum a spus domnul Primar, sunt peste 36.000 lei noi 

restanţe care acum se radiază din motive de deces, iar datoriile acestora sunt din 2005, 

2006, 2007, 2008, decesul lor survenind în 2019, 2020. A întrebat cum este posibil, în 

condiţiile în care sunt 2 (doi) funcţionari la acest compartiment, datoriile să se 

rostogolească până în anul 2020, apoi să fie radiate şi astfel să fie privit bugetul local de 

aceste sume. De asemenea, a mai precizat că este vorba despre datorii la plata chiriei din 

blocul 105 G, plata unor amenzi, taxe şi impozite. Bugetul local este unul sărac, astfel că 



în opinia domnului consilier local ar trebui ca cei doi funcţionari să îşi îndeplinească 

atribuţiile din fişa postului, să-i someze, să-i execute ca să recupereze acele debite. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, s-a referit apoi la punctul 2 de pe 

ordinea de zi, la persoanele juridice, unde sunt peste 1.100.000 lei noi, debite care se 

şterg din cauza unor radieri de societăţi, care au taxe pe impozit neplătit sau taxe 

neplătite pe concesiuni din 2010. Dumnealui a dat exemplu Societatea Comercială 

Kareman Gram S.R.L. care, începând cu anul 2010, acumulează restanţe la plata 

impozitului auto. Este o societate de transport mărfuri care a ajuns la o sumă de 71.000 

lei, adică 710.000.000 lei vechi, aceasta fiind radiată în data de 07.07.2020, 

administratorul societăţii fiind un brădean, Emanuel Stelian Tudorache. A mai precizat 

că nu este posibil s[ fim văduviţi de aceste sume când există nişte funcţionari care sunt 

plătiţi din bani publici pentru a urmări recuperarea acestor debite. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a menţionat că domnul Primar ar 

trebui să fie mai atent, să facă un audit, să fie mai eficient în recuperarea acestor sume 

pentru a avea bani destui la bugetul de stat şi a investi, căci legea este clară, unitară şi nu 

se aplică preferenţial. 

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

persoanele decedate au fost supuse executării silite şi nu este vorba de nici un abuz, de 

nici o greşeală a vreunui funcţionar. 

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

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

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad. 

Doamna 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. 

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

ansamblul său  şi cu 12 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), 2 abţineri (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. 21/2021 privind scoaterea din evidența fiscală a unor  

persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate din municipiul Brad și anularea 

debitelor restante aferente acestora. 

 

 Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, a propus să se facă o sinteză a 

proiectelor, având în vedere că au fost studiate în comisiile de specialitate şi mai ales 

ţinând cont de starea de pandemie. 

 Domnul consilier local Dorin-Sorin David, a precizat că în atare situație nici nu 

mai avea rost să mai vină la ședință. 



 Domnul Primar, Florin Cazacu, a solicitat să se oprească acest dialog, iar în cazul 

în care doresc să-l continue, sunt rugați să o facă afară. 

 

 Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a 

persoanelor juridice care au fost radiate din Registrul Comerțului și anularea 

debitelor restante aferente acestora – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, potrivit prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliul local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de 

interes local. În exercitarea atribuțiilor conferite, consiliul local aprobă, la propunerea 

primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și 

contul de încheiere a exercițiului bugetar. De asemenea, consiliul local stabilește 

impozitele și taxele locale, în condițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Conform prevederilor art. 266 alin. 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură  Fiscală, cu modificările și completările ulterioare „Obligaţiile fiscale 

datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi 

potrivit legii se anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras 

răspunderea altor persoane, potrivit legii”. 

 Prin adresa nr. 39059/05.10.2020,  Primăria Municipiului Brad a solicitat 

Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara documente 

justificative de radiere pentru unele societăți comerciale care figurează cu debite restante 

la bugetul local și care,  în aplicația RECOM, figurează ca radiate.  

 Urmare acestei solicitări Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Hunedoara,  prin adresa nr. 774/12.01.2021 a transmis documentele justificative de 

radiere.  

 A menționat că pentru cele 8 societăți comerciale radiate, care se regăsesc în 

anexa care va face parte integrantă din hotărâre, debitoare la bugetul local al 

Municipiului Brad cu sume provenite din impozite și taxe locale sau concesiuni s-a 

realizat procedura de insolvabilitate, cu respectarea prevederilor art. 265 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

 Ținând cont de prevederile art. 266 alin. 6 din Codul de Procedură Fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „În cazul creanţelor fiscale 

administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili 

plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă 

prevăzută la alin. (5)”, a precizat că se impune  anularea acestor creanțe fiscale, aceasta 

întrucât debitele sunt ale unor societăți comerciale radiate și nu există posibilitatea 

stabilirii unui plafon. 

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

propus aprobarea scoaterii din evidența fiscală a persoanelor juridice care au fost radiate 

din Registrul Comerțului și anularea debitelor restante aferente acestora în cuantum total 

de  1.153.105,26 lei și l-a supus plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma 

prezentată.   



Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, a dat citire raportului Comisiei de 

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

iniţiat.                        

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna 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. 

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

în ansamblul său  şi cu 12 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), 2 abţineri (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. 22/2021 privind scoaterea din evidența fiscală a 

persoanelor juridice care au fost radiate din Registrul Comerțului și anularea 

debitelor restante aferente acestora. 

 

 Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  taxelor  pentru prestarea 

serviciilor de însămânțare artificială de către Compartimentul Agricol și Cadastru - 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr. 182/2005 și respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Brad nr. 80/2008 au fost modificate o serie de taxe locale instituite pentru prestările 

efectuate de către Compartimentul Agricol și Cadastru din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

 Întrucât din anul 2008 și până în prezent toate prețurile au suportat o creștere, a 

inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea taxelor pentru prestarea 

serviciilor de însămânțare artificială de către Compartimentul Agricol și Cadastru. 

Aceste taxe a propus a fi următoarele: 40 lei/cap de animal pentru prima 

însămânțare și 10 lei/cap de animal pentru o singură întoarcere. 

A precizat că aceste servicii de însămânțare artificială se pretează la cererea 

cetățenilor municipiului Brad. 

A propus, de asemenea, ca la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să se 

abroge prevederile H.C.L. nr. 182/2005 și respectiv ale H.C.L. nr. 80/2008. 



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

Municipiului Brad proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, a dat citire raportului Comisiei de 

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

iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și domnul 

consilier local, Mihai Mureş, a dat citire raportului Comisiei pentru administrarea 

domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului 

de hotărâre iniţiat.           

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

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

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

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

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

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

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

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

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

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

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

23/2021 privind aprobarea  taxelor  pentru prestarea serviciilor de însămânțare 

artificială de către Compartimentul Agricol și Cadastru. 
 

 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aniversarea persoanelor vârstnice din 

municipiul Brad care au împlinit 100 de ani de viață – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că cetățenii care ajung la vârsta de 100 

de ani se bucură de o longevitate demnă de respectul semenilor lor în îndeplinirea 

îndatoririlor față de țară, de comunitate și față de  familie.  

 În toate grelele provocări pe care le-au adus vremurile trăite, aceștia au dovedit 

permanent atașament față de valorile naționale, față de umanitate, au demonstrat curaj și 

demnitate în îndeplinirea acelor provocări, fiind un exemplu demn de urmat pentru 

generațiile următoare. 

 Împlinirea a 100 de ani de viață marchează pentru aceste persoane încununarea 

unei existențe umane care merită evidențiată de autoritatea publică locală prin acordarea, 

în semn de respect și recunoștință, a unei plachete onorifice, precum și a altor bunuri 

necesare aniversării. 

 În contextul celor de mai sus, a considerat că este de datoria tuturor brădenilor, să 

cinstească așa cum se cuvine acești oameni care au un veac în urmă, motiv pentru care a 

inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aniversarea persoanelor vârstnice 



din municipiul Brad care au împlinit 100 de ani de viață și l-a supus spre dezbatere 

plenului Consiliului Local Brad în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, a dat citire raportului Comisiei de 

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

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

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

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

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

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

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

Adrian Petruș, a dat citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă 

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, a 

dat citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 

publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

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

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

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna 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. 

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

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

24/2021 privind aniversarea persoanelor vârstnice din municipiul Brad care au 

împlinit 100 de ani de viață. 
 

 

 Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 149/2014 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea 

ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure 

sau familiilor al căror venit net pe membru de familie este mai mic decât salariul de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit  Legii nr. 416/2001, cu modificările 

şi  completările ulterioare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, în conformitate cu prevederile art. 

28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare ”Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi 

persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, 



incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a 

consiliului local.” 

 Situaţiile deosebite au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr. 149/2014, modificată prin H.C.L. nr. 45/2020. 

 Având în vedere că și la nivelul municipiului Brad există cetățeni care ajung la 

vârsta de 100 de ani, cetățeni care se bucură de o longevitate demnă de respectul 

semenilor lor în îndeplinirea îndatoririlor față de țară, de comunitate și față de  familie, a 

inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea și completarea 

Anexei la H.C.L. nr. 149/2015, modificată prin H.C.L. nr. 45/2020, prin introducerea 

unei noi situații deosebite, respectiv : 

 ”12. Pentru persoanele cu vârsta de 100 de ani se acordă o sumă de 1.000 lei, 

prin depunerea unei cereri însoțită de actul de identitate aflat în termen de 

valabilitate, fără îndeplinirea altor condiții (sociale, financiare, de sănătate ș.a.), 

acordarea fiind exceptată de la condiția realizării unui venit minim pe membru de 

familie”.   

 A considerat că este de datoria tuturor brădenilor, să cinstească așa cum se cuvine 

acești oameni care au un veac în urmă, oameni care au dovedit permanent atașament față 

de valorile naționale, față de umanitate, au demonstrat curaj și demnitate în îndeplinirea 

acelor provocări, fiind un exemplu demn de urmat pentru generațiile următoare. 

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

Brad proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, 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 și domnul consilier local, Adrian 

Petruș, a dat citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz 

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.    

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

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

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

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna 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. 

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

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

25/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2014 

privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă 

persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al căror 



venit net pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, potrivit  Legii nr. 416/2001, cu modificările şi  completările 

ulterioare. 
 

 Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 168/2012 

privind închirierea prin negociere directă a unor spații având destinația „garaje auto”  

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr.168/2012 s-a aprobat închirierea prin negociere directă a unor 

spații având destinația de „garaje auto”, imobil situat în municipiul Brad, strada 

Independenței, nr.7A, județul Hunedoara. 

 Ulterior adoptării acestei hotărâri s-a încheiat Contractul de închiriere nr. C. 

27/06.02.2013, având ca părți contractante Compania Națională a Cuprului, Aurului și 

Fierului ”MINVEST” S.A. DEVA, în calitate de proprietar și MUNICIPIUL BRAD, în 

calitate de chiriaș.  

 Prețul contractului este cel negociat și aprobat prin articolul 2 din hotărâre, 

respectiv 7 lei/mp./lună pentru o suprafață de 127 mp., rezultând o chirie de 889 lei/lună, 

fără TVA. 

 De la data negocierii prețului, respectiv 2012, până în prezent chiria nu a fost 

modificată, anual fiind modificat doar CAP. III DURATA CONTRACTULUI, 

prelungirea fiind făcută pe câte un an. 

 Prin adresa nr. 650/17.02.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub 

nr.18050/17.02.2021, C.N.C.A.F. ”MINVEST” S.A. DEVA a pus în vedere Municipiului 

Brad majorarea chiriei de la 7 lei/mp./lună la 10 lei/mp./lună, în cazul în care se dorește 

prelungirea contractului pentru spațiul închiriat. 

 A precizat că spațiul închiriat este utilizat în scopul desfășurării activității 

Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire a Municipiului Brad de la data preluării 

și până în prezent, fapt pentru care a considerat că prelungirea acestui contract este 

necesară. 

 În ceea ce privește majorarea chiriei de la 7,00 lei/mp./lună la 10,00 lei/mp./lună, 

a considerat că aceasta nu este justificată, ținând cont de rata inflației comunicată de 

Institutul Național de Statistică care, pentru perioada decembrie 2012 (data negocierii 

chiriei) – ianuarie 2021 (dată de referință la data calculului), este de 1,1705. Chiria astfel 

indexată ar crește de la 7,00 lei/mp./lună la 8,20 lei/mp./lună, respectiv de la 889,00 

lei/lună fără TVA la 1.041,40 lei/lună și nu la 10 lei/mp./lună, respectiv la 1.270,00 

lei/lună fără TVA așa cum s-a solicitat prin adresa C.N.C.A.F. ”MINVEST” S.A. DEVA. 

 Urmare adresei instituției noastre nr.19196/01.03.2021 prin care s-a comunicat 

acordul de prelungire a contractului de închiriere și, implicit, a majorării chiriei însă 

raportat la rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică, C.N.C.A.F. 

”MINVEST” S.A. DEVA a redactat și transmis spre aprobare Actul adițional nr. 8 la 

Contractul de Închiriere nr. C.27/06.02.2013 care are ca obiect prelungirea duratei 

contractului până la 14.03.2022 (articolul 3) și majorarea chiriei lunare, respectiv 

acceptarea prețului cu indexarea ratei inflației, adică 8,20 lei/mp./lună, respectiv 

1.041,40 lei/lună fără TVA. 



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

propus modificarea H.C.L. nr. 168/2012 privind închirierea prin negociere directă a unor 

spații având destinația „garaje auto”, în sensul majorării tarifului de închiriere, indexat 

cu rata inflației, respectiv aprobarea tarifului de 8,20 lei/mp/lună, rezultând o chirie 

lunară de 1.041,40 lei fără TVA și l-a supus spre dezbatere Consiliului Local al 

Municipiului Brad în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, a dat citire raportului Comisiei de 

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

iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul 

consilier local, Mihai Mureş, a dat citire raportului Comisiei pentru administrarea 

domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului 

de hotărâre iniţiat.    

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

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

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

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna 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. 

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

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

26/2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 168/2012 privind închirierea prin negociere 

directă a unor spații având destinația „garaje auto”. 

 

 Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii Municipiului 

Brad în Registrul Cinematografiei pentru proiecția cu public a filmelor 

cinematografice și video – cod CAEN 5914  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că în baza Ordonanței Guvernului nr. 

39/2005 privind cinematografia, cu completările și modificările ulterioare și având în 

vedere că obiectivul de investiții Cinema Zarand urmează să fie recepționat în curând, a 

inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus înscrierea Municipiului Brad în 

Registrul Cinematografiei pentru proiecția cu public a filmelor cinematografice și video 

– cod CAEN 5914. 

A precizat că în acest sens vor fi efectuate demersurile legale atât pentru 

înregistrare la Centrul Național al Cinematografiei în vederea obținerii certificatului de 



înscriere în registrul cinematografiei, cât și pentru clasificarea sălii cinematografului 

Zarand, conform criteriilor generale de clasificare. 

  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, Dorel Leaha-Ștefan, a dat citire raportului Comisiei de 

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

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

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

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

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

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

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

Adrian Petruș, a dat citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă 

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, a 

dat citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 

publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.     

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

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

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

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna 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. 

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

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

27/2021 privind aprobarea înscrierii Municipiului Brad în Registrul Cinematografiei 

pentru proiecția cu public a filmelor cinematografice și video – cod CAEN 5914. 

 

 

 Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii unui 

imobil din domeniul public al Statului și din administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Brad în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea 

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

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că prin Hotărârea Guvernului nr. 

229/26.04.2014 imobilul - construcție și teren identificat prin C.F. nr. 62024 Brad, nr. 

topo. 9581/78/x/A, în suprafață de 513 mp teren, suprafață desfășurată parter de 313,60 

mp, suprafață desfășurată etaj de 91,20 mp și suprafață utilă de 402,40 mp, situat în 



municipiul Brad, strada Vânătorilor, nr. 5, județul Hunedoara, înscris în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului, a fost transmis în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Brad, județul Hunedoara. 

 Ulterior preluării acestui imobil în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Brad, în scopul punerii în funcțiune a unui ”Centru de Agrement, Sport și Educație” 

Municipiul Brad a făcut o investiție de 548.768,29 lei, astfel valoarea imobilului 

crescând de la 863.933 lei la 1.409.590,29 lei. 

 Prin adresa nr. 589498/02.03.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub 

nr. 20179/05.03.2021, Ministerul Finanțelor ne-a comunicat faptul că prin Decizia nr. 

1/2014 a Curții Constituționale se stipulează că ”întrucât nu există raporturi de 

subordonare între Guvern , în calitate de administrator general al bunurilor aparținând 

domeniului public al statului, pe de o parte, și un consiliu local, pe de altă parte, Curtea 

reține că imposibilitatea juridică de constituire a dreptului real de administrare indică 

faptul că intenția de reglementare vizează transmiterea dreptului de proprietate”. 

 Mai mult, se precizează că, dacă bunurile nu mai sunt de uz și interes public 

național, dar sunt de uz și interes public local, există posibilitatea promovării unei 

hotărâri de Guvern de trecere a bunurilor în cauză din domeniul public al statului în 

domeniul public al Municipiului Brad, în condițiile prevederilor art. 292 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

      În contextul celor de mai sus și ținând cont de faptul că intenția Municipiului 

Brad este de continuare a activității în imobilul identificat în cele de mai sus, a inițiat 

prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea solicitării transmiterii din 

domeniul public al Statului și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad 

în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Brad a imobilului - construcție și teren identificat prin C.F. nr. 62024 Brad, 

nr. topo. 9581/78/x/A, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în 

bun de interes public local și l-a supus spre dezbatere plenului Consiliului Local al 

Municipiului Brad în forma  prezentată. 

 A precizat că, ulterior transmiterii imobilului, acesta își va păstra destinația pentru 

care a fost solicitat inițial și se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de 

proprietate publică asupra acestuia în favoarea Municipiului Brad. 

 Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, se obligă să întrețină 

și să modernizeze imobilul transmis și să-l mențină la standardele de calitate privind 

desfășurarea activităților specifice. 

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

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

Statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

      Predarea – preluarea imobilului identificat se va face în baza unui protocol încheiat 

între părți în termenul prevăzut în actul normativ de transmitere a imobilului. 

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 şi domnul consilier 

local, Mihai Mureş, a dat citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului 

public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 

iniţiat.     

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

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

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

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna 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. 

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

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

28/2021  privind aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al 

Statului și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad în domeniul 

public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 

 Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

amenajarea,  întreţinerea şi exploatarea locurilor de  parcare  amenajate pe domeniul 

public al  Municipiului  Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că Serviciul public pentru administrarea 

parcărilor publice din municipiul Brad a  fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 190/2005. Tot prin această hotărâre a fost aprobat şi Regulamentul de administrare a 

parcărilor publice. 

Prin acest Regulament au  fost reglementate  anumite taxe care au fost actualizate 

anual în funcţie de rata inflaţiei prin hotărâri ale consiliului local. 

Prin H.C.L. nr. 127/2014 acest Regulament a fost actualizat. 

Întrucât de la data adoptării H.C.L. nr. 127/2014 şi până în prezent în legislaţie au 

survenit o serie de modificări, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

aprobarea unui nou Regulament privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor 

de parcare amenajate pe domeniul public al Municipiului Brad și l-a supus spre 

dezbatere Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată. 

A precizat că noul Regulament va avea aplicabilitate începând cu data de 1 

ianuarie 2022. 

 A propus, de asemenea, ca la intrarea în vigoare a noului Regulament să se abroge 

H.C.L. nr. 127/2014. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, a dat citire raportului Comisiei de 

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



hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat citire raportului Comisiei 

pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi 

domnul consilier local, Mihai Mureş, a dat citire raportului Comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz 

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.     

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.    

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că va face referire strictă la 

cuantumul taxelor plătite de persoanele fizice şi juridice, care vor intra în vigoare de la 1 

ianuarie 2022, căci în luna februarie 2021 a plătit o taxă de parcare ca persoană juridică 

ce s-a dovedit a fi incorectă şi astfel şi-a dat seama că până la acea dată nici o persoană 

juridică ce are proprietatea societăţilor comerciale nu are plătită taxa de ocupare pentru 

acele autovehicule şi ca urmare iar bugetul local este văduvit de nişte sume care sunt 

reglementate prin nişte acte normative. A mai arătat că în calitatea dumnealui de ales 

local şi în temeiul O.U.G. nr. 57/2019 vrea să adreseze o interpelare domnului Primar 

care este obligat să răspundă, dacă nu pe loc, că nu poate, până la următoarea şedinţă 

ordinară: 

„Câte autovehicule sunt înregistrate pe raza municipiului Brad aparţinătoare 

persoanelor juridice şi câte taxe de ocupare a domeniului public pe anul 2020, până la 

31 martie 2021, au fost plătite de către administratorii acestor societăţi comerciale?” 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că la analiza în comisiile de specialitate, 

funcţionarul care are aceste elemente trebuia să fie invitat de către consilierii locali. 

Astfel se puteau lămuri toate aspectele care nu este normal să fie lămurite în ședință. I-a 

comunicat domnului consilier local, Raul-Florin Matei,  că va primi un răspuns scris la 

întrebarea formulată. 

 Nemaifiind alte discuții, doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a menţionat 

că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna 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. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a supus 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. 29/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, 

întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare amenajate pe domeniul public al 

Municipiului  Brad. 

 



 Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 167/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile 

şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad– 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, în prezent, Organigrama şi Statul de 

funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul 

permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile 

publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad conțin 144 de 

posturi aprobate prin H.C.L. nr. 167/2020, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 

211/2020, după cum urmează: 

-   2 posturi demnitari (primar și viceprimar) 

-   1 post de secretar general – funcţie publică specifică de conducere 

-   5 posturi - funcţii publice de conducere 

- 71 posturi - funcţii publice de execuţie 

-   5 posturi contractuale de conducere 

- 60 posturi contractuale de execuţie. 

 Pe lângă cele 144 de posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art. III 

alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare, mai există, finanţate din bugetele locale, 123 

posturi la „Asigurări şi asistenţă socială” – capitol bugetar 68.02, respectiv 319,5 posturi 

la „Sănătate”-  capitol bugetar 66.02. 

 Prin adresa nr. 3694/15.04.2020 a Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 25490/30.04.2020, a fost comunicat 

numărul maxim total de posturi stabilit pentru anul 2020, pentru Primăria Municipiului 

Brad, conform OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv un număr maxim total 

de posturi de 159. 

În structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială Brad din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Brad este prevăzută Asistența Medicală din Cabinetele 

Medicale Școlare, cu 7(șapte) posturi de execuție de natură contractuală, dintre care un 

post de medic specialist și 6 (șase) posturi de asistent medical, grad profesional 

principal. În prezent, prin pensionare, respectiv transfer în interes de serviciu la altă 

instituție publică, două posturi de asistent medical au devenit vacante. 

În contextul epidemiologic actual, a considerat că se impune ocuparea în cel mai 

scurt timp a acestor posturi vacante. Ținând seama de faptul că toate cele 6 (șase) posturi 

de asistent medical sunt aprobate cu grad profesional principal, în scopul acordării 

șansei de angajare a tinerilor absolvenți fără vechime în specialitatea studiilor, precum și 

pentru reducerea, pe cât posibil, a cheltuielilor salariale, ar fi binevenită reducerea 

gradului profesional al celor două posturi vacante cu grad profesional principal, ceea ce 

presupune un salariu de încadrare lunar mai mic.   



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

propus modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 167/2020 privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad și l-a supus plenului Consiliului 

Local al Municipiului Brad spre  dezbatere în forma prezentată. 

Astfel, a propus modificarea celor două posturi de execuție vacante de asistent 

medical, grad profesional principal, studii postliceale din cadrul Asistenței Medicale 

din Cabinetele Medicale Școlare - Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Brad, în asistent medical, grad profesional 

debutant, studii postliceale (pozițiile 254 și 258 din statul de funcții), cu precizarea că 

Organigrama nu se va modifica. 

În urma modificării susmenţionate, Organigrama şi Statul de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile 

publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad (fără Direcția de 

Asistență Socială) va cuprinde același număr de 144 de posturi (pozițiile 1 – 144 în 

statul de funcții), care se prezintă astfel: 

   -   2 posturi demnitari ( primar și viceprimar) 

   -   1 post de secretar general – funcţie publică specifică de conducere 

-   5 posturi - funcţii publice de conducere 

   - 71 posturi - funcţii publice de execuţie 

   -   5 posturi contractuale de conducere 

- 60 posturi contractuale de execuţie. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, a dat citire raportului Comisiei de 

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

hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat citire raportului Comisiei 

pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.           

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a precizat că vrea să demonteze cele 2 

(două) argumente ale domnului Primar, Florin Cazacu, respectiv argumentul de a avea 

acces cât mai mulţi tineri la ocuparea acestor posturi şi argumentul economic, în 

condiţiile în care cele două posturi prevăzute în Statul de funcţii sunt de asistent medical 

general, iar domnul Primar vrea să le declasifice în asistent medical debutant, cu 

micşorarea salariului. Nu ar trebui uitat însă că toate posturile scoase la concurs până 

acum nu s-au adresat tinerilor absolvenţi de şcoli în domeniu, ci doar unor candidaţi 

agreaţi cu o vechime în muncă de 15-20 de ani, astfel că acest argument nu ţine. 

Dumnealui a mai arătat că asistenţii şcolari trebuie să fie cu o experienţă în spate căci 

într-un caz de intervenţie majoră, până ajunge SMURD-ul şi Salvarea, asistentul dacă 

este bine pregătit îi acordă primul ajutor. De asemenea, a precizat că în ce priveşte 

argumentul economic, domnul Primar nu spune, dar plata drepturilor salariale ale acestor 

asistenţi medicali vine de la Direcţia de Sănătate Publică, bugetul local nefiind grevat de 

aceste drepturi salariale şi, ca urmare, consilierii locali USR se vor opune acestui proiect 

şi vor solicita păstrarea posturilor de asistent medical principal. 



Domnul consilier local, Dorin - Sorin David, l-a întrebat pe domnul Primar dacă 

îşi asumă proiectul în totalitate şi dacă îşi asumă ca supravegherea copiilor să se facă de 

o persoană proaspăt ieșită de pe băncile școlii. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a răspuns că dumnealui a iniţiat proiectul de 

hotărâre cu argumentele care se impun, iar consilierii locali dacă doresc adoptă hotărârea 

sau nu, însă asumarea este comună.   

 Nemaifiind alte discuții, doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a menţionat 

că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna 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. 

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

în ansamblul său şi cu 11 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), 4 voturi 

„împotrivă” (Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin Bufnilă, Melania-Raluca Brănduşan, 

Vasile Poenaru) și 2 abţineri (Ioan Csernatoni, Dorin-Sorin David), s-a adoptat 

Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 167/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile 

şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad. 
  

 

 Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului 

Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 

65/2020 a fost actualizat Statutul Municipiului Brad. 

Întrucât în data de 25 ianuarie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al 

României Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității 

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

organizare și funcționare a consiliului local, se impune actualizarea Statutului 

Municipiului Brad. 

A precizat că Statutul Municipiului Brad este structurat conform prevederilor art. 

104 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 



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

propus aprobarea Statutului Municipiului Brad și l-a supus plenului Consiliului Local 

Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

 A propus, de asemenea, ca la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să se 

abroge Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 50/2018 și Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 65/2020. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, a dat citire raportului Comisiei de 

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

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

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

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

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

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

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

Petruș, a dat citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz 

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, a dat 

citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 

publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.     

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

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

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

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Doamna 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. 

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

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

31/2021 privind aprobarea Statutului Municipiului Brad. 

 

 

 Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  Regulamentului propriu 

privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de 

hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al 

Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că pentru reglementarea unor activități 

de interes public local, Consiliul Local al Municipiului Brad adoptă hotărâri în limitele 



stabilite prin legislația în vigoare și numai în domeniile în care are competențe și 

atribuții legale. 

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Brad se iniţiază, se elaborează, se 

adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum şi cu 

principiile ordinii de drept. 

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Brad se adoptă pentru organizarea 

executării ori executarea în concret a legilor şi a celorlalte acte normative de nivel 

superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea, precum şi a propriilor hotărâri. 

Conform prevederilor art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ”Parlamentul, Guvernul şi celelalte autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale stabilesc, în aplicarea normelor de tehnică legislativă 

prevăzute în prezenta lege, regulamente proprii cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în cadrul sferei 

lor de competenţă.” 

 Prin Anexa nr. 1 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, legiuitorul a instituit 

obligativitatea cuprinderii în structura paginii de internet a Primăriei Municipiului Brad, 

ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă a 

Monitorului Oficial Local. Acesta cuprinde șase subetichete, printre care și aceea cu 

privire la ”REGISTRELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE” unde se 

publică Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice organizatorice, termenele și 

circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Regulamentul 

cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de 

dispoziții ale autorității executive. 

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

propus aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care 

se supun adoptării Consiliului Local al Municipiului Brad și l-a supus 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.     

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

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

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

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 



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

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

hotărâri, respectiv în mod deschis.  

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

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, necesită votul majorităţii 

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

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

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

32/2021 pentru aprobarea  Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ 

care se supun adoptării Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 

 

 Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 

lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, consiliul local exercită, printre altele, și atribuții 

privind organizarea proprie. În exercitarea acestor atribuții, conform prevederilor art. 

129 alin. 3 lit. a din același act normativ, consiliul local își aprobă regulamentul de 

organizare și funcționare. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 a fost aprobat noul Regulament de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brad, iar prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 99/2017 și respectiv prin Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2019 

acest regulament a suferit unele modificări. 

 Potrivit prevederilor art. 2 din Ordinul nr. 25/2021 a fost aprobat modelul 

orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local 

 Ținând cont de prevederile legale invocate mai sus, precum și de adresa nr. 

816/26.01.2021 a Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, înregistrată la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 15070/26.01.2021 și în scopul unei bune desfășurări a 

ședințelor Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și a comisiilor de specialitate 

ale acestuia, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 A propus, de asemenea, ca la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brad, cu modificările și 

completările ulterioare să fie abrogată. 

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

Municipiului Brad proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, a dat citire raportului Comisiei de 

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



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

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

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

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

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

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

Adrian Petruș, a dat citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă 

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, a 

dat citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 

publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.     

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.      

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei a precizat că doreşte să formuleze 4 

(patru) amendamente: 

Primul amendament: Modificarea art. 27 pct. 2 lit. c) prin scoaterea sintagmei 

„în baza unei solicitări scrise înregistrate cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării 

şedinţei.” 

În urma amendamentului articolul  ar trebui să aibă următoarea formulare: 

„Posibilitatea cetăţenilor cu domiciliu sau reşedinţa în municipiul Brad de a 

asista la şedinţele Consiliului Local sau de a le urmări pe internet în condiţiile legii. 

Accesul în sala de şedinţe se face în limita locurilor disponibile în sală şi cu respectarea 

ordinii şi liniştii publice.” 

Dumnealui a argumentat amendamentul cu faptul că nu a fost niciodată 

îmbulzeală din partea cetăţenilor pentru a participa la şedinţele Consiliului Local, astfel 

că ar trebui venit cu măsuri de înlesnire, nu de constrângere.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, a întrebat că dacă vin la şedinţă 200 de oameni, în 

ce ordine vor intra în sală. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a răspuns că în limita locurilor 

disponibile. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a întrebat din nou ce se va întâmpla cu ceilalţi 

care nu mai au loc în sală. 

Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a întrebat dacă domnul Primar doreşte 

o discuţie în contradictoriu cu dumnealui. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că odată ce s-a discutat în comisii şi s-a 

dat aviz, discuţiile din sală nu îşi mai au rostul, dar totuşi doreşte să menţioneze că în 

cazul în care vor veni mulţi cetăţeni şi unul nu are un document scris, nimeni nu este 

absurd să nu îi permită participarea, cererea se va putea face pe loc, iar atunci când sunt 

situaţii şi un cetăţean are o opţiune de prezentat în plen, o să fie invitat să participe la 

şedinţă. 

Domnul consilier local, Dorin - Sorin David, a precizat că Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare este „Biblia” consilierilor locali şi trebuie respectat, astfel că i 

se pare anormal că în regulament s-a prevăzut că accesul cetăţenilor în sala de şedinţe să 

se facă în baza unei cereri scrise cu cel puţin 3 (trei) zile anterior şedinţei. Este aberant! 

Este o îngrădire a drepturilor cetăţenilor! 



Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că regulamentul nu este al dumnealui, 

consilierii locali fiind cei care trebuiau să iniţieze acest proiect de hotărâre, pentru că 

este vorba de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local. 

Domnul consilier local, Andrei-Alexandru Bolojan, l-a întrebat pe domnul 

consilier local, Dorin - Sorin David, cum a votat în şedinţele comisiilor de specialitate. 

Domnul consilier local, Dorin - Sorin David, a răspuns că a votat pentru aprobarea 

regulamentului, dar nu cum arată acum, ci cu amendamentele care s-au propus în 

ședință. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, a precizat că cei care au participat la 

cursul de formare care s-a desfăşurat în cursul săptămânii anterioare, îşi amintesc că a 

existat o discuţie similară, în sală, cu lectorul, Emil Drăghici, iniţiatorul Regulamentului 

orientativ de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, care a precizat că cetăţenii 

pot participa la şedinţele consiliului local doar la invitaţia primarului. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a supus la vot primul amendament 

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

Melania-Raluca Brănduşan, Dorin-Sorin David, Vasile Poenaru) și 12 voturi 

„împotrivă” (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, Ioan Csernatoni). 

Al doilea amendament: Completarea art. 27 pct. 12 astfel „Este interzisă 

adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali şi de către persoanele 

prezente la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.” 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că actuala formă este cuprinzătoare, 

este suficientă, iar dacă cineva se consideră jignit sau insultat poate să facă apel la 

prevederile Codului Penal şi să apeleze la organele îndrituite să stabilească dacă este 

insultă sau nu, căci insulta şi calomnia nu mai sunt incriminate de Codul Penal. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a supus la vot al doilea amendament 

care a fost respins cu 3 voturi „pentru” (Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin Bufnilă, 

Melania-Raluca Brănduşan) și 12 voturi „împotrivă” (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), 2 abţineri ( Ioan Csernatoni, Dorin-Sorin David). 

Al treilea amendament: Completarea art. 27 pct. 14 astfel „Amendamentele se 

formulează atât în scris, cât şi verbal.” 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a supus la vot al treilea amendament 

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

Melania-Raluca Brănduşan, Ioan Csernatoni, Dorin-Sorin David) și 12 voturi 

„împotrivă” (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). 

Al patrulea  amendament: Art. 27 pct. 18 să fie eliminat. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a supus la vot al patrulea 

amendament care a fost respins cu 3 voturi „pentru” (Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin 

Bufnilă, Melania-Raluca Brănduşan), 12 voturi „împotrivă” (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) și 2 abţineri (Ioan Csernatoni, Dorin-Sorin 

David). 

Al cincilea  amendament: Modificarea art. 41 pct. 2, astfel: „Şedinţele Consiliului 

Local ordinare şi extraordinare, convocate de îndată, sunt transmise live şi înregistrate 

pe canalul de Youtube al Primăriei Municipiului Brad”. 

Domnul consilier local, Andrei-Alexandru Bolojan, a precizat că ar fi bine ca şi 

şedinţele comisiilor de specialitate să se transmită live, pentru că în comisii se discută 

într-un fel, iar în şedinţă se nu se mai recunoaşte ce s-a discutat. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a supus la vot al cincilea 

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

Bufnilă, Melania-Raluca Brănduşan, Ioan Csernatoni, Dorin-Sorin David) și 12 

voturi „împotrivă” (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). 

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

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

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad. 

 Doamna 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. 

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

în ansamblul său şi cu 12 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), 3 voturi „împotrivă” (Raul-Florin Matei, Sergiu-Alin Bufnilă, Melania-

Raluca Brănduşan) și 2 abţineri ( Ioan Csernatoni, Dorin-Sorin David), s-a adoptat 

Hotărârea Consiliului Local nr. 33/2021 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 

 Suplimentar 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între 

Municipiul Brad și Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara în vederea obținerii 

unei finanțări nerambursabile - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că  Asociația Județeană de Fotbal 

Hunedoara, în calitate de persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, autonomă, 

neguvernamentală şi neutră din punct de vedere politic, religios şi etnic, dorește 

consolidarea capacității Asociației Județene de Fotbal Hunedoara de a se implica în 

formularea politicilor de dezvoltare a sportului la nivel local, prin constituirea unui 



parteneriat local cu Municipiul Brad și prin îmbunătățirea capacității de intervenție a 

asociației, prin formarea/ certificarea membrilor acesteia. 

  Asociația este constituită din cele 44 de cluburi şi asociaţii sportive cuprinse în 

sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de aceasta, fiind o structură 

sportivă de interes local afiliată la Federația Română de Fotbal. Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Hunedoara are autorizaţie de funcţionare şi certificat de identitate sportivă 

eliberată, în condiţiile legii, de Ministerul Tineretului şi Sportului, conform Legii 

Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi Statului FRF. 

 Obiective specifice ale proiectului: 

  1. Creșterea gradului de implicare a Asociației Județene de Fotbal 

Hunedoara la conceperea politicilor locale în domeniul sportului, prin constituirea unui 

parteneriat între Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara și Primăria Municipiului 

BRAD, care se derulează pe parcursul a 12 luni și este valabil minim 6 luni după 

încheierea proiectului. În cadrul proiectului va fi elaborată o strategie locală de 

dezvoltare a fotbalului, precum și instrumente/ mecanisme specifice de monitorizare și 

evaluare a acesteia pe termen lung, la nivelul municipiului Brad. 

  2. Îmbunătățirea capacității de intervenție a membrilor Asociației Județene 

de Fotbal Hunedoara, prin participarea unui număr de 50 persoane la cursuri de formare 

specifice, respectiv ,,manager/administrator structuri sportive” și formarea a unui număr 

de 30 de fotbaliști ca instructori sportivi, condiție obligatorie pentru a putea obține 

Licența C UEFA, cursuri care vor fi finalizate cu certificarea cunoștințelor/ 

competențelor dobândite de aceștia pe parcursul instruirii. 

 A precizat că termenul limită de depunerea proiectului este 31 martie 2021 și 

finanțarea în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 

(POCA) este de 98%, iar cofinanțare va fi suportată de Asociația Județeană de Fotbal 

Hunedoara. 

 În cadrul acestui proiect urmează a fi încheiate parteneriate și cu alte UAT-uri care 

au dezvoltată activitatea fotbalistică la nivelul comunității locale în vederea elaborării 

unei strategii locale de dezvoltarea fotbalului. 

 În contextul celor de mai sus și ținând cont de faptul că adresa nr. 9/15.02.2021 a 

Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, împreuna cu un protocolul - cadru de 

colaborare a fost supus atenției Consiliului Local Brad la ședința ordinară din data de 25 

februarie 2021, primind un acord de principiu, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin 

care a propus asocierea Municipiului Brad cu Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara 

în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile și l-a supus dezbaterii Consiliului 

Local al Municipiului Brad în forma prezentată. 

 A propus, de asemenea, aprobarea Acordului de colaborare pentru realizarea 

obiectivului menționat și împuternicirea Primarului Municipiului Brad să semneze acest 

Acord. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, a dat citire raportului Comisiei de 

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

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



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

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

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

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

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

Adrian Petruș, a dat citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă 

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, a 

dat citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 

publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.     

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna 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. f 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. 

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

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

34/2021 privind aprobarea asocierii între Municipiul Brad și Asociația Județeană de 

Fotbal Hunedoara în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile. 
 

 

 Suplimentar 2.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 12/2007 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, potrivit prevederilor art. 37 din 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism se aprobă 

de către consiliul local şi este formată din specialişti în domeniul amenajării teritoriului 

şi urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de către structura de specialitate din 

subordinea arhitectului şef. 

Această comisie are atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă în 

domeniul urbanismului.  Avizele acestei comisii stau la baza aprobării documentaţiilor 

de amenajare a teritoriului cum ar fi: P.U.G.- uri, P.U.Z.- uri, P.U.D.- uri precum şi 

studiile de fundamentare sau cercetările prealabile.  

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2007 a fost aprobată constituirea Comisiei  

tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum și Regulamentul de funcționare 

al acesteia. De–a lungul timpului, această hotărâre a suferit modificări în ceea ce 



privește componența comisiei prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2014 și respectiv 

Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2016. 

În data de 22.10.2020  mandatul Consiliului Local al Municipiului Brad 2016 - 

2020 a încetat odată cu depunerea jurământului de către noii consilieri aleşi. 

 Urmare alegerii noului Viceprimar prin H.C.L. nr. 204/2020, se impune 

modificarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism în 

sensul înlocuirii fostului Viceprimar, domnul Podaru Vasile cu actualul Viceprimar, 

domnul Oprișa Ioan - Florin. 

Mai mult, începând cu data de 11 ianuarie 2020, domnului Duna Gheorghe i-a  

încetat raportul de serviciu ca urmare a împlinirii vârstei standard de pensionare. Acesta 

deținea în cadrul comisiei funcția de secretar. 

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

propus modificarea H.C.L. nr. 12/2004 privind constituirea Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanis 

 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 și  domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat citire raportului Comisiei 

pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.     

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

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

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

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna 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. e 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. 

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

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

35/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2007 privind 

constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 
 

 

 

 Suplimentar 3.  Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe 

strada Vânătorilor din municipiul Brad, județul Hunedoara - inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a dat cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, siguranţa circulaţiei rutiere pe 

drumurile publice presupune responsabilităţi majore, atât din partea Poliţiei Rutiere, cât 



şi din partea administratorului drumului public, aşa cum rezultă din prevederile 

Secţiunilor a III-a şi a IV-a şi ale art. 59 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, precum şi ale art. 5 din Codul Rutier. 

 Dezvoltarea urbanistică a Municipiului Brad are implicații majore în domeniul 

sistematizării rutiere. La aceasta se adaugă și creșterea considerabilă a parcului auto la 

nivelul municipiului ceea ce impune găsirea de noi soluții care să conducă la fluidizarea 

traficului, creșterea siguranței, dar și satisfacerea nevoilor cetățenilor din municipiu 

raportate la implicarea administrației publice locale în rezolvarea problemelor 

comunității. 

 Datorită dezvoltării infrastructurii rutiere, circulația a devenit mai intensă iar în 

vederea asigurării siguranței pietonilor pe drumurile publice municipale, Consiliul Local 

al Municipiului Brad are atribuții să hotărască asupra amplasării indicatoarelor rutiere.  

Astfel a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus amplasarea unor 

limitatoare de viteză în zona trecerii pentru pietoni de la intersecția strada Vânătorilor cu 

strada General Vasile Milea. 

Aceasta întrucât s-a constatat că în zonă traversarea căii rutiere de către pietoni 

este intensă întrucât în vecinătate se află Farmacia Catena și Centrul de agrement și 

sport. 

 A menționat că hotărârea de consiliu adoptată, împreună cu întreaga documentație 

se va înainta Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara, 

în vederea obținerii avizului conform cu prevederile art. 33  respectiv ale art. 128 alin. 2 

din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată. 

 În contextul celor de mai sus și ținând cont de Avizul de principiu nr. 

206856/SR/25.03.2021 al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara – Serviciul 

Rutier, înregistrate la Primăria Municipiului Brad sub nr. 22358/25.03.2021, a supus 

spre dezbatere plenului Consiliului Local al Municipiului Brad proiectul de hotărâre în 

forma prezentată.  

 Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, a dat citire raportului Comisiei de 

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

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, a dat citire raportului Comisiei 

pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz 

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.       

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul consilier local, Sergiu-Alin Bufnilă, a întrebat dacă o să fie luat în calcul 

amplasarea limitatoarelor de viteză şi în dreptul şcolilor din municipiul Brad. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că unii cetăţeni s-au opus acestor 

limitatoare pentru că se face zgomot, dar se va studia problema şi se va solicita avizul 

Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara – Serviciul Rutier pentru amplasarea unor 

limitatoare în dreptul Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad. 

 Domnul consilier local, Vasile Poenaru, a menţionat că amplasarea unor 

limitatoare pe strada Vânătorilor este un lucru foarte bun pentru că se parchează maşini 

una lângă alta şi nu se mai poate circula pietonal. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că se va iniţia un proiect de hotărâre 

pentru amplasarea limitatoarelor de viteză în dreptul Şcolii Gimnaziale „Mircea 



Sântimbreanu” Brad, dar ar mai trebui limitatoare şi în dreptul blocurilor ANL din 

Cartierul Micro 1 „Peste Luncoi”. 

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

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

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad. 

Doamna 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. 

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

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

36/2021 privind reglementarea circulaţiei rutiere pe strada Vânătorilor din municipiul 

Brad, județul Hunedoara. 
 

 Punctul nr. 14. Informarea nr. 21658/19.03.2021 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. 15.  Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a 

Municipiului Brad pe anul 2021.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că este un raport cuprinzător şi apoi a 

făcut o trimitere la proiectul bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2021, care este 

pus pe pagina de internet a primăriei, dar din păcate sumele disponibile în acest an 

pentru a se atinge ţintele pe partea de dezvoltare sunt destul de mici. A mai arătat că 

proiectul de buget este iniţiat de ordonatorul de credite, dar cine doreşte îl poaste 

contesta, conform prevederilor legale. 

 Doamnele şi domnii consilieri locali au luat act de raport. 
 

 Punctul nr. 16. Analizarea unor cereri și adrese: 

 - adresa domnului consilier local și președinte al Filialei Brad USR, Raul 

Florin Matei, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 19905/04.03.2021 

prin care solicită asigurarea spre închiriere a unui spațiu din fondul locativ al 

municipiului Brad cu destinația sediu de partid a filialei Brad a USR. 

 Prin Nota nr. 21608/19.03.3021 întocmită de Biroul Administrarea Domeniului 

Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, s-a răspuns 

că, în prezent, Municipiul Brad nu deține spații disponibile, cu altă destinație decât aceea 

de locuință, care să fie repartizate în scopul amenajării ca sediu de partid. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că Filiala USR Brad va primi răspuns la 

solicitarea înregistrată sub nr. 19905/04.03.2021, adresată şefului Biroului Administrarea 

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

şi dată spre ştiinţă Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a menţionat că grupul USR va folosi 

sala de şedinţă a consilierilor locali de la Casa de Cultură Brad pentru a acorda audienţe. 



 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că orice consilier local poate să acorde 

audienţe, aşa cum este firesc, de la sala consilierilor. 

 Doamnele şi domnii consilieri locali au luat act de adresă. 

 

- adresa nr. 652/15.03.2021 a S.C. TERMICA BRAD S.A, înregistrată la 

primăria Municipiului Brad sub nr. 21117/16.03.2021 în care se comunică sistarea 

furnizării agentului termic în Municipiul Brad, începând cu data de 31.03.2021, la o oră 

care va depinde de epuizarea stocului de păcură din depozitul societății. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că la 31 martie 2021, 1 – 2 aprilie 2021 

se sistează furnizarea agentului termic şi se încheie un sezon în care furnizarea agentului 

termic s-a făcut la parametri optimi. Dumnealui a dorit să le mulţumească celor care au 

făcut posibil acest lucru, societăţii TERMICA BRAD S.A. pentru activitatea prestată. 

De asemenea, a mai arătat că în bugetul local pentru anul 2021 este prinsă o sumă 

pentru subvenţionarea energiei termice, dar este mult prea mică. Cu această ocazie a 

făcut un apel cetățenilor municipiului Brad să-și achite datoriile față de S.C. TERMICA 

BRAD S.A. 

Domnul consilier local, Vasile Poenaru, a precizat că în fiecare lună a crescut 

contravaloarea căldurii din cauză că se pierde mult agent termic datorită conductelor 

care sunt într-o stare avansată de degradare. Astfel a propus ca acolo unde sunt conducte 

tăiate să se facă aproximativ 60 de parcări, iar tabla să se recupereze şi să se  

refolosească. Ce face Termica pet imp de vară? De ce nu se ocupă de reparații? 

Domnul consilier local, Călin-Gheorghe Dineş, a precizat că TERMICA BRAD 

S.A. şi-a făcut datoria şi are în vedere toate problemele. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că gigacaloria nu a crescut de foarte 

mult timp, dar pe viitor se va pune problema majorării preţului la populaţie. Dacă nu se 

va mai acorda subvenţie, vor începe cu adevărat problemele, iar legat de reparaţii, 

acestea vor începe din lunile aprilie – mai 2021.  

 Doamnele şi domnii consilieri locali au luat act de adresă. 

 

  Punctul nr. 17. Diverse 

 Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, a întrebat care mai este situaţia 

clădirii de pe strada Horea. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a răspuns că în proiectul de buget pe anul 2021 s-

au prevăzut bani pentru demolarea clădirii, demolare care se va face în prima parte a 

anului în curs. 

 Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam, a întrebat care este situaţia juridică a 

terenurilor din zona gării din municipiul Brad. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a răspuns că terenurile sunt ale C.F.R.-ului cu care 

s-a purtat o corespondenţă foarte amplă, dar aceştia nu şi-au dat acordul nici pentru a se 

face curăţenie în zonă. Dumnealui a mai precizat că ar trebui iniţiată o Hotărâre de 

Guvern pentru acele terenuri, cu scopul de a se face o piaţă a gării. 

 Domnul consilier local, Raul-Florin Matei, a adresat o a doua interpelare 

domnului Primar cu privire la starea de curăţenie stradală, la serviciul de salubritate 

stradală al oraşului Brad, trotuarele şi partea de final de stradă care ar fi foarte murdare, 

în condiţiile în care acest serviciu stradal se face ca în ev mediu, cu mătura de nuiele, 4-

5 angajaţi de-ai unei firme de care consilierii locali nu ştiu. Dau cu mătura şi împrăştie 



praful, însă o administraţie eficientă ar fi trebuit de mult timp să cumpere nişte 

autovehicule mecanizate. Dumnealui a mai precizat că doreşte ca domnul Primar să 

achiziţioneze nişte autovehicule mecanizate de aspirare şi de spălare, nu de împrăştiere a 

prafului, care se depune pe geamuri şi pe maşini, pentru care i-a indicat ca surse de 

finanţare, renunţarea la serviciul de Poliţie locală şi la postul de administrator public. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că domnul consilier local nu are habar 

ce înseamnă Serviciul Public de Salubritate Stradală, în condițiile în care până în data de 

15 martie a existat un contract în derulare pentru serviciul de deszăpezire, iar dacă ar fi 

fost polei şi temperaturi scăzute, o maşină ar fi împrăştiat material antiderapant, apoi 

după această data au început activităţile de salubritate stradală cu societatea General 

Salserv care este sub un contract concesionat cu administraţia publică locală de 

aproximativ 2 (doi) ani şi care are măturătoare mecanică cu aspiraţie care spală oraşul, 

lucru cunoscut de toţi cetăţenii. Dumnealui a mai menţionat că dacă domnul consilier 

local doreşte informaţii cu privire la serviciul de salubritate să se adreseze în scris. 

 Domnul consilier local, Sergiu-Alin Bufnilă, a întrebat dacă se închid magazinele 

nealimentare. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a răspuns că doar cele de bricolaj şi materiale de 

construcţii. 

 Domnul delegat al satului Ţărăţel, Marian-Vasile Ometa, a precizat că pe Valea 

Şteaului s-a surpat un zid şi a mai solicitat ca satul Ţărăţel să apară pe harta 

Municipiului Brad, adică să aibe un indicator şi de asemenea să se facă o trecere de 

pietoni marcată corespunzător. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că pentru trecerea de pietoni trebuie 

solicitat avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie – Serviciul Rutier, dar se va realiza 

atât trecerea, cât şi indicatorul. 

Domnul delegat al satului Ruda Brad, Darius Florin Botaş, a mulţumit domnului 

Primar pentru cele 2 (două) drumuri reparate şi a precizat că ar mai fi nevoie de 3 (trei) 

rigole betonate pentru apa din sat. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a menţionat că se vor realiza rigolele în sensul 

preluării apelor pluviale şi subtraversării drumului comunal până în vale. 

 

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

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

25 martie 2021.  

 

 

Brad, 25 martie 2021 

   

               

                 SECRETAR GENERAL  

  Carmen – Irina Bora 

 


