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P R O C E S  -  V E R B A L 

încheiat azi, 22 aprilie 2021, cu ocazia şedinţei ordinare 

 a Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data 

de 22 aprilie 2021 s-a făcut în data de 16.04.2021, urmare Dispoziţiei nr. 268/22.04.2021 a 

Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. 2 și alin. 3 lit. a  

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

modificările și completările ulterioare. 

La şedinţă au fost prezenţi toți cei 17 consilieri locali în funcție. 

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

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

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

în satul Valea Bradului. 

În calitate de invitați au participat reprezentanți ai A.D.I. „Sistemul Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, iar din partea executivului Primăriei 

Municipiului Brad au participat: domnul Vasile Podaru, Administratorul Public al 

Municipiului Brad, domnul Stefan –Ioan Tiriteu - consilier Cabinet Primar, doamna 

Gabriela – Octavia Petrean - șef Serviciu Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite 

Locale, doamna Monica –Elena Ionescu – inspector – Compartiment Investiții, domnul 

Alexandru – Andrei Todor -  polițist local, doamna Mioara - Alina Simulesc - inspector – 

Compartiment Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități 

Publice și domnul Radu – Constantin Feier – Compartiment Executări Silite și Insolvență.  

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

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 

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, Carmen – Irina Bora, a supus aprobării procesul verbal 

al şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din 25 martie 2021 care a fost aprobat cu 17 

voturi "pentru”. 
 

Totodată, doamna Secretar General, 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, 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,  în calitatea sa de inițiator, solicită ca punctul nr. 8 

de pe ordinea de zi să fie discutat primul dat fiind faptul că în sală sunt prezenți 

reprezentanții A.D.I. „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”. 

Astfel, punctul nr. 8 devine punctul nr. 1 pe Ordinea de zi, celelalte proiecte de hotărâre 

urmând a se renumerota. 

 Doamna președinte de ședință, Adina Beciu supune la vot propunerea domnului 

Primar și cu unanimitate de voturi se aprobă. 
 

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

 



1. Proiect de hotărâre privind însușirea tarifelor finale de prestare a serviciului de 

salubrizare în zona de colectare 1 Brad, actualizate cu includerea costurilor CMID Bârcea 

Mare,  transfer, sortare - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a  Municipiului Brad şi a 

instituţiilor şi  serviciilor subordonate Consiliului Local Brad pe trimestrul I al anului 2021 

- inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
 3. Proiect de hotărâre privind  indexarea impozitelor și taxelor locale în Municipiul 
Brad, județul Hunedoara pentru anul 2022 - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  burselor şcolare, a cuantumului unei burse 

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

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

iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achitării  cotizației pentru anul 2021 

datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei  Municipiilor din 

România - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2021 

datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”- inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2021 datorată 

de către  Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”,  judeţul Hunedoara - inițiat 

de Primarul Municipiului Brad. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea 

contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte și numirea 

comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor, respectiv de soluționare a contestațiilor 

- inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat după 

finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții  „POD ÎN 

LOCALITATEA VALEA  BRADULUI  PE  DC 10, MUNICIPIUL BRAD,  JUDEȚUL  

HUNEDOARA”- inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan 

Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SALĂ DE EVENIMENTE, ÎMPREJMUIRE, 

BRANȘAMENT ELECTRIC, BRANȘAMENT APĂ, BRANȘAMENT CANAL”, în 

municipiul Brad, strada Vînătorilor, fn, județul Hunedoara - inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe durata 

execuției investiției, a unui teren aparținând proprietății private a municipiului Brad în 

suprafață de 1.300 mp. situat în municipiul Brad, strada Dacilor, nr. 12, județul Hunedoara, 

către Agenția Națională pentru Locuințe  - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 12. Proiect de hotărâre privind  darea în administrare  SPITALULUI MUNICIPAL 

BRAD a unor bunuri imobile, proprietatea publică a municipiului Brad, județul Hunedoara 

- inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 20 din blocul 1B situat în 

municipiul  Brad, strada Libertăţii, județul Hunedoara - inițiat de Primarul Municipiului 

Brad. 



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

agricol pentru semestrul I al anului 2021 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea 

acestei activităţi  - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 15. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă - inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

          16. Informarea nr. 25.009/16.04.2021 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

 17. Analizarea unor cereri și adrese: 

  - adresa nr. 15387; 8183M; 8867M; 24416/19.03.2021 A Ministerului 

Educației și Cercetării; 

  - memoriu domnului Ienci Voicu Daniel înregistrat la Primăria Municipiului 

Brad sub nr. 22689/29.03.2021; 

   

  - adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 24274/09.04.2021 a 

Cultului Penticostal Brad; 

  -   referat nr. 25088/16.04.2021 al Compartimentului Situații de Urgență. 

 

      18.  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 solicită suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 6 

puncte astfel: 

               Suplimentar  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 107/2017 privind  aprobarea  Strategiei Locale de alimentare cu 

energie termică a Municipiului Brad 2017-2024, actualizată în raport cu prevederile 

programului ”Termoficare 2006-2020 căldură și confort”  – inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

        Suplimentar  2. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii în vederea 

declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul 

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

        Suplimentar  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

                  Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

„Bugetare participativă în municipiul Brad” - inițiat de consilierii locali USR: Brândușan 

Melania Raluca, Bufnilă Sergiu – Alin și Matei Raul – Florin. 

         Suplimentar  5.  Cererea nr. 25215/19.04.2021  a Societății  Moțu Societate 

Comercială. 

          Suplimentar  6.  Petiția nr. 24499/12.04.2021 a doamnei Petrean Petronela – 

Alina. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a supus la vot Suplimentarea ordinii de 

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



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

ansamblul său și a fost aprobată cu 17 voturi "pentru”. 
  

Nemaifiind alte suplimentări sau modificări la ordinea de  zi, doamna preşedinte de 

şedinţă, Adina Beciu, l-a rugat pe domnul Primar să dea citire primului proiect de hotărâre 

înscris pe ordinea de zi. 
 

În continuare se trece la dezbaterea proiectelor  înscrise pe ordinea de zi. 

 

Astfel, doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, l-a rugat pe domnul Primar să 

dea citire proiectului de hotărâre și referatului de aprobare.  

 

 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre  privind însușirea tarifelor finale de prestare a 

serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, actualizate cu includerea 

costurilor CMID Bârcea Mare,  transfer, sortare - inițiat de Primarul Municipiului 

Brad. 
    
 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că în data de 25 aprilie 2018 Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul 

Hunedoara” a semnat cu operatorul ASOCIEREA S.C. BRAI - CATA S.R.L., lider – S.C. 

TED TRANS 2002 S.R.L., contractul de achiziție având ca obiect „Delegarea gestiunii 

serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad care constă în: colectarea separată 

și transportul separat a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, operarea și 

administrarea stației de transfer Brad, operarea și administrarea stației de sortare Brad, 

transportul la distanță a deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare”. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad  nr. 103/2018 s-a însușit atât 

contractul de achiziție publică având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare în zona de colectare 1 Brad din cadrul proiectului ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara”, cât și tarifele pentru prestarea acestui 

serviciu, tarife la care s-a adăugat și taxa de depozitare.  

 Prin adresa  înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 23.329/01.04.2021, 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” 

Judeţul Hunedoara a transmis Procesul verbal al ședinței AGA precum și Hotărârea AGA  

nr. 2/31.03.2021. 

Prin Hotărârea A.G.A. nr.2 /31.03.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” s-au aprobat tarifele 

finale de prestare a serviciului de salubrizare în zonele  de colectare 1 Brad, 2 Hațeg și 3 

Centru/Bârcea Mare, actualizate cu includerea costurilor C.M.I.D. Bârcea Mare, transfer, 

sortare, modificate în baza Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 238/2020. 

Astfel am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus însușirea 

următoarelor tarife: 

a) - Tarif populație urban: 9,92lei +TVA/pers/lună (6,39 lei + 3,53 lei costuri CMID, 

costuri Transfer și costuri Sortare); 

b) - Tarif populație rural: 4,23lei+TVA/pers/lună (2,78 lei + 1,45 lei costuri CMID, 

costuri Transfer și costuri Sortare); 



c) - Tarif agenți economici și instituții publice: 268,98 lei+TVA/tonă (164,67 

lei+104,31 lei costuri CMID, costuri Transfer și costuri Sortare) – tarif total (lei/mc) agenți 

economici 94,14 lei. 

Precizează că tarifele prevăzute la art. 1 au aplicabilitate începând cu data de 

01.04.2021. 

 

 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, Florin – Raul Matei, precizează că ”grupul de consilieri 

locali USR vor vota împotriva creșterii tarifului deoarece de peste un an de zile locuitorii 

satelor aparținătoare municipiului Brad așteaptă modificarea acestor tarife, pe care 

dumneavoastră domnule primar, ați recunoscut că le încasează ilegal,  în urma unei petiții 

pe care v-am adresat-o la acea vreme. Făcând o comparație cu alte orașe și municipii din 

țară mult mai dezvoltate economic, am constatat că municipiul Brad are tarife mult mai 

mari decât acestea.” Menționează că municipiul Brad are reprezentant în AGA la Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul 

Hunedoara”, dar nu a văzut ca domnul Primar, ca reprezentant al comunității,  să facă ceva 

intervenții suplimentare  și consistente  pentru a reduce aceste tarife pentru cetățeni. Sigur 

sunt tot felul de reglementări și directive europene care influențează stabilirea acestui tarif 

și-l îmbracă într-o formă legală avantajoasă pentru operator și dezavantajoasă pentru 

cetățeni. Drept urmare, în numele consilierilor USR, îi solicită domnului primar să facă 

toate diligențele pentru ca cetățenii din satele aparținătoare municipiului Brad  să plătească 

cât mai repede și retroactiv tariful legal. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, îi invită pe reprezentanții Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul 

Hunedoara” să aducă câteva lămuriri proiectului de hotărâre.  

Doamna Ioanaș Cristina – reprezentanta asociației precizează că s-au făcut 

demersurile despre care vorbea domnul consilier local, iar aceste măsuri sunt cuprinse  în 

Regulamentul de salubrizare prin în pachetul O.G. nr. 74. Dacă se va aproba acel pachet, 

beneficiarii din satele aparținătoare vor plăti tariful de rural. 

Domnul consilier local, Florin – Raul  Matei, întreabă dacă acele tarife se vor aplica 

și retroactiv și cărui fapt se datorează această întârziere. 



Doamna Ioanaș Cristina răspunde că nu se vor aplica retroactiv, ci de la data 

aprobării. 

Doamna Ioanaș Cristina răspunde că este vorba de 2 - 3 săptămâni dat fiind faptul 

că o primă ședință a avut loc iar la următoarea cvorumul necesar va fi majoritate simplă. 

Domnul consilier local, Florin – Raul  Matei, întreabă ce ar răspunde 

reprezentanților satelor legat de când se vor aplica aceste tarife. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, îi solicită doamnei Ioanaș să nu anticipeze un vot la 

taxa specială pentru că acea taxă este o taxă destul de delicată. 

 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, 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   şi 

cu 12 voturi "pentru”, 3 voturi împotrivă (Melania- Raluca Brândușan, Sergiu-Alin 

Bufnilă și Florin - Raul Matei, 2 abțineri (Dorin Sorin David, Ioan Csernatoni) s-a 

adoptat  Hotărârea Consiliului Local nr. 41 /2021 privind însușirea tarifelor finale de 

prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, actualizate cu 

includerea costurilor CMID Bârcea Mare,  transfer, sortare. 

 

 Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a  

Municipiului Brad şi a instituţiilor şi  serviciilor subordonate Consiliului Local Brad pe 

trimestrul I al anului 2021- inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
    

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, potrivit prevederilor art. 49 alin. 12 

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

ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobare 

Consiliului Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă 

execuţia bugetară a anului precedent, fapt pentru care am inițiat prezentul proiect de 

hotărâre prin care am propus aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Brad şi a 

instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad pe trimestrul I al anului 2021 

. 

 La articolul 1 am propus aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Brad pe 

trimestrul I  al anului 2020,  după cum urmează: 

           (1) - la venituri în sumă de 8.381.308 lei, din care la secţiunea de 

funcţionare 6.330.597 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 2.050.711  lei;  

                   (2) - la cheltuieli în sumă de 7.116.139 lei, din care la secţiunea de 

funcţionare 5.172.795  lei, iar la secţiunea de dezvoltare 1.943.343  lei; 



                   (3) - un excedent bugetar de 1.265.169 lei, din care la secţiunea de 

funcţionare 1.157.802 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 107.368 lei. 

La  articolul 2 am propus aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor şi serviciilor 

publice finanţate din venituri proprii, pe trimestrul  I al anului  2021,  după cum urmează: 

      (1) -   la venituri în sumă de  8.065.509  lei ; 

                       (2) -   la cheltuieli în sumă de 7.587.945  lei;  

                       (3) - un excedent bugetar de 477.564  lei 

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

Municipiului Brad proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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.             

 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, 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. 

42/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare a  Municipiului Brad şi a instituţiilor şi  

serviciilor subordonate Consiliului Local Brad pe trimestrul I al anului 2021 . 

 

 Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind  indexarea impozitelor și taxelor locale 

în Municipiul Brad, județul Hunedoara pentru anul 2022 - inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 
    

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că impozitele și taxele locale reglementate 

de titlul IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ - teritoriale. 



               Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art. 491 alin. 1 din același act 

normativ precizează că „în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-

o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele 

respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând 

cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei 

Publice”.  

              Sumele astfel indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în 

anul fiscal următor. 

              Comunicatul de presă nr. 16/14.01.2021 al Institutului Național de Statistică  

arată că rata inflației pentru anul 2020, față de anul 2019 este de 2,6 %, astfel că 

impozitele și taxele locale aplicabile la nivelul municipiului Brad, județul Hunedoara, în 

anul 2021, urmează a fi indexate cu acest indice de inflație pentru anul 2022.      

               Art. 493 alin. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, instituie 

obligativitatea actualizării, prin hotărâre a consiliului local, a limitelor amenzilor 

prevăzute la alin. (3) şi (4) din același articol, conform procedurii stabilite la art. 491, 

respectiv procedura descrisă mai sus cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale. 

       Precizez faptul că la sfârșitul anului se va iniția un nou proiect de hotărâre prin 

care se vor stabili impozitele și taxele locale (cuantum, modalitate de calcul, facilități), 

urmând ca la stabilirea cuantumului acestora să se țină cont de această indexare. 

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

propus indexarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Brad, județul Hunedoara, 

pentru anul 2022 și-l supune spre dezbatere plenului Consiliului Local al Municipiului 

Brad în forma prezentată. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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.             

 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, 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. 

42/2021 privind  indexarea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Brad, județul 

Hunedoara pentru anul 2022. 

 

 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a 

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

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

anului şcolar 2020 - 2021- inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
    
 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că elevii de la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de 

merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social. 

Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local. 

 Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a 

burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc în cadrul consiliilor de 

administraţie ale Liceului Teoretic ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii Gimnaziale ,,Mircea 

Sântimbreanu” Brad şi ale Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, în limitele 

fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor 

şcolare 

 Întrucât bursele şcolare, numărul acestora,  precum şi cuantumul fiecărei burse în 

parte se aprobă semestrial prin hotărâre de consiliu,  a inițiat prezentul proiect de hotărâre 

prin care a propus aprobarea unui număr de 350 burse şcolare (249 burse de merit şi 101 

burse sociale și de studiu) ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ 

preuniversitar din municipiul Brad în semestrul II  al anului şcolar 2020  - 2021. 

 A propus, de asemenea, ca bursele şcolare lunare ce se vor acorda elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ din Municipiul Brad, pentru 

semestrul II al anului şcolar 2020 – 2021, să fie în cuantum de: 

– bursă de performanţă  =  200   lei/lună; 

– bursă de merit             =  100    lei/lună; 

– bursă de studiu            =   80    lei/lună; 

– bursă de ajutor social   =   80    lei/lună. 

Precizaeză că la stabilirea acestui cuantum s-a avut în vedere încadrarea în suma 

prevăzută în bugetul local al Municipiului Brad,  la capitolul bugetar 65.02 „Învăţământ”, 

titlul 59 - Alte cheltuieli, alin. „Burse”. 

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

Municipiului Brad  proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Primar , Florin Cazacu, propune următorul amenadament: 

„Suplimentarea burselor sociale cu încă o bursă socială acordată urmare a 

decesului unuia dintre părinții elevei Ștefan Raluca Gabriela-Ioana”. 



Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, supune la vot amendamentul domnului 

Primar, Florin Cazacu și, cu unanimitate de voturi, se aprobă. 

 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.             

 Nemaifiind 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, 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.43 

/2021 privind aprobarea  burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a 

numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat din municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2020 - 2021. 

 

 Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achitării  cotizației pentru 

anul 2021 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei  

Municipiilor din România - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
    
 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că Asociaţia Municipiilor din România 

(AMR), înfiinţată în anul 1990, este persoană juridică de drept privat, fără scop 

patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea promovării şi protejării 

intereselor comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru soluţionarea şi 

gestionarea nevoilor publice în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale. 

 AMR reprezintă interesele membrilor pe plan intern şi internațional, stimulează şi 

sprijină iniţiativele şi acţiunile municipiilor, oferă consultanță și susţine eforturile acestora 

în demersul general de aliniere la standardele europene. 

 În prezent, AMR include toate cele 103 municipii din România, precum şi cele 6 

sectoare ale Municipiului Bucureşti, în total 109 membri, aproximativ 10,5 milioane de 

locuitori. 

 În anul 1996, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 55/1996  s-a 

aprobat afilierea  Municipiului  Brad la Federaţia  Municipiilor din România.   

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 24.337/09.04.2021, 

Asociaţia Municipiilor din România ne-a informat că pentru anul 2021 cotizaţia de 

membru AMR pentru Municipiul Brad este în cuantum de 7.660,00 lei.  



Aceasta se calculează după formula 0,5 lei/ locuitor/an x numărul de locuitori 

raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui 

pentru care se datorează cotizația și se achită din bugetul local. 

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

propus aprobarea achitării cotizaţiei în cuantum de 0,5 lei/locuitor/an, respectiv suma de 

7.660,00 lei/an pentru anul 2021 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, 

Asociaţiei Municipiilor din România și-l supune plenului Consiliului Local al 

Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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.             

 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, 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 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.45 

/2021 privind aprobarea achitării cotizației pentru anul 2021 datorată de către 

Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei  Municipiilor din România. 

 

 Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru 

anul 2021 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”- inițiat de Primarul 

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

nr.116/2008,  Municipiul Brad prin Consiliul Local al Municipiului Brad, a devenit 

membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”. 

 Această asociere între unităţile administrativ - teritoriale ale Judeţului Hunedoara 

are drept scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare în localităţile situate pe Valea Streiului, Mureşului şi Crişului, precum şi pentru 

creşterea capacităţii de atragere de fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea 

investiţiilor necesare în infrastructura aferentă acestor servicii. 

 Prin Hotărârea nr. 14/2019 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” s-a aprobat cotizaţia membrilor asociați 

pentru anul 2021 în cuantum de 1,40 lei/locuitor/an, aplicată la populaţia după domiciliu, 

furnizată de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara . 



 Pentru  anul 2021 cotizația de membru pentru Municipiul Brad este în cuantum de 

21.269  lei/an, iar decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul bugetar 51.02. 

”Autorităţi publice” cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate. 

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

propus aprobarea achitării cotizaţiei în cuantum de 1,40 lei/locuitor/an, respectiv suma de 

21.269 lei/an pentru anul 2021 datorată de către Municipiului Brad, în calitate de membru, 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” și-l supun spre 

dezbatere plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată. 
 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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 şi domnul 

consilier local.             

 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, 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 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.46 

/2021 privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2021 datorată de către 

Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,AQUA PREST HUNEDOARA”. 

 

 Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru 

anul 2021 datorată de către  Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără 

stăpân”,  judeţul Hunedoara - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
    
 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

48/2012 Municipiul Brad prin Consiliul Local al Municipiului Brad a devenit membru al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor 

fără stăpân”, judeţul Hunedoara. 

 Ulterior, în scopul aplicării prevederilor Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân şi ale H.G. nr. 1059/23.12.2013 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin 



Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2014 s-a aprobat delegarea activităţii ,,Serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân” Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul 

judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, judeţul Hunedoara. 

 Datorită faptului că, începând cu anul 2015, Consiliul Județean Hunedoara nu a 

putut susține integral din fonduri proprii funcționarea asociației, s-a impus instituirea unei 

cotizații anuale pentru membri asociați. 

 La stabilirea cotizației pentru anul 2021 datorată de către Municipiul Brad, în 

calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân”, judeţul Hunedoara, s-a ținut cont de valoarea anuală a 

cotizaţiei în cuantum de 11 lei/locuitor aprobată de către Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără 

stăpân”, judeţul Hunedoara în ședința din data de 24.02.2020 prin Hotărârea nr. 4/2020, 

precum și de datele furnizate de către Direcția Județeană de Statistică  Hunedoara din care 

reiese faptul că populația municipiului Brad, după domiciliu, la data de 1 ianuarie 2020, 

este de 15.320 locuitori. 

Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea achitării, 

pentru  anul 2021, a cotizației de membru a Municipiului  Brad,  în cuantum de 168.520 

lei/an.  

Precizează că decontarea acestor cheltuieli se face din bugetul local, de la capitolul 

bugetar 51.02. ”Autorităţi publice ”, cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate. 

În contextul celor de mai sus supune plenului Consiliului Local al Municipiului 

Brad dezbaterea proiectului 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, Florin – Raul Matei, precizează că grupul de consilieri 

locali USR nu vor vota împotriva  acestei cotizației de 11 lei/persoană, adică 168.520 

lei/an, care se colectează la nivelul acestei asociații de dezvoltare intercomunitară dar, ar 

veni cu niște recomandări: ar trebui să se impună asociației și cu implicarea directă a 

Primăriei Municipiului Brad desfășurarea unor campanii de conștientizare a populației și 

de sterilizare a câinilor la nivel de comunitate. Sunt foarte multe cazurile în care oamenii 

își abandonează câinii mai în vârstă sau câinii lor sub diverse motive. Prin aceste campanii 

noi ne dorim ca oamenii să înțeleagă că aceste ființe nu pot fi abandonate și că implică o 

răspundere din partea lor. De asemenea, vine cu propunerea ca responsabilii adăpostului 

din Brad să prezinte executivului Primăriei Municipiului Brad niște situații lunare cu câți 

câini sunt în adăpost, câți câini au fost sterilizați, câți câini au murit, motivele de ce-au 

murit. Menționează că adăpostul de la Brad dispune de condiții destul de decente, doar că 

mai trebuie ținut cont în sezonul rece de acele țarcuri în care stau câinii în aer liber. 

Nefiind pereți laterali, aceștia ar trebui puși la adăpost prin amplasarea unor cuști în acel 

adăpost. 

 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, 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.47 

/2021 privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2021 datorată de către  

Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”,  judeţul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului 

pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de 

proiecte și numirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor, respectiv de 

soluționare a contestațiilor - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
    
 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, potrivit prevederilor Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general orice persoană juridică fără scop patrimonial din 

municipiul Brad – asociații ori fundaţii constituite conform legii - care desfăşoară activităţi 

nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public poate beneficia de 

finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al Municipiul Brad. 

 Urmare atât a modificărilor intervenite în legislaţie, cât și în componența Consiliului 

Local al Municipiului Brad constituit  ca urmare a alegerilor locale  din luna septembrie 

2020, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea noului Ghid 

al solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei 

publice de proiecte și  numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor, respectiv 

a comisiei de soluționare a contestațiilor. 

 Ghidul are ca scop stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurii pentru 

atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, acordată din 

bugetul local al Municipiului Brad. 

 Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza 

selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare 

nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu 

respectarea următoarelor principii: libera concurență, eficacitatea utilizării fondurilor 

publice, transparența, tratamentul egal, excluderea cumulului, neretroactivitatea și 

cofinanțarea. 



Acest ghid se aplică proiectelor care cuprind următoarele tipuri de activități: 

culturale, de implementare a programelor sportive de utilitate publică și pentru cultele 

religioase. 

  Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi 

nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia 

informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare, precum și pentru activităţi ce presupun 

dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o 

componentă indispensabilă a proiectului. 

 A  propus, de asemenea, desemnarea a câte 2 (doi) consilieri locali pentru a face 

parte din componența comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii 

contractelor de finanţare nerambursabilă, precum și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor.  

Precizaeză că prin dispoziție a Primarului Municipiului Brad vor fi desemnați 

specialiști din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad pentru a face parte 

din aceste comisii. Ulterior, dintre membrii comisiilor se va alege câte un președinte și un 

secretar. 

 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri propune să se abroge prevederile 

Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2017. 

 În contextul celor de mai sus supune spre dezbatere plenului Consiliului Local Brad 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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, solicită doamnelor şi domnilor 

consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a patru consilieri locali care să facă 

parte în calitate de membri, 2 din Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor şi 

respectiv 2 din comisia de soluționare a contestațiilor. 

Domnul consilier local, Adrian PETRUȘ, propune să facă parte din Comisia de 

evaluare şi selecţionare a proiectelor, în calitate de membru, domnul consilier local, Mihai 

Mureș. 

Domnul consilier local, Ioan-Florin OPRIȘA, propune să facă parte din Comisia de 

evaluare şi selecţionare a proiectelor, în calitate de membru, domnul consilier local, Ionel 

Daniel ADAM. 



Domnul consilier local, Dorel LEAHA - ȘTEFAN, propune să facă parte din 

Comisia de contestații, în calitate de membru,  domnul consilier local, Adrian PETRUȘ. 

Domnul consilier local, Ionel - Daniel ADAM, propune să facă parte din Comisia 

decontestații, în calitate de membru , domnul consilier local, Ioan – Florin  OPRIȘA. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă mai sunt alte propuneri. 

 Nemaifiind alte propuneri, doamna Secretar General, Carmen –Irina Bora, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 2 și 

art. 3 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 6 dindin 

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

ulterioare. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna preşedinte de şedinţă, Adina 

Beciu, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar General, Carmen –

Irina Bora, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a prezentat procesul verbal întocmit cu 

privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,  domnul  consilier 

local Mihai Mureș a fost ales  cu 13  voturi „pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și un vot nul 

să facă parte, în calitate de membru, din Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor,  

domnul consilier local Ionel Daniel Adam cu 11  voturi „pentru”, 5  voturi ”împotrivă” și 

1 vot nul a fost ales să facă parte, în calitate de membru din Comisia de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor, domnul consilier local Adrian Petruș  a fost ales cu 13  voturi 

„pentru”,  3  voturi ”împotrivă” și un vot nul să facă parte, în calitate de membru din 

comisia de contestații iar domnul consilier local Ioan Florin Oprișa a fost ales cu 11  

voturi „pentru”,  5  voturi ”împotrivă” și un vot nul să facă parte, în calitate de membru 

din comisia de contestații. 

 Nemaifiind 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, 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. 

48/2021privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de 

finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte și numirea comisiilor de 

evaluare şi selecţionare a proiectelor, respectiv de soluționare a contestațiilor. 

 



 Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat 

după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții  „POD 

ÎN LOCALITATEA VALEA  BRADULUI  PE  DC 10, MUNICIPIUL BRAD,  

JUDEȚUL  HUNEDOARA”- inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
    
 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că Devizul General este parte componentă 

a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție prin 

care se stabilește valoarea totală estimativă exprimată în lei a cheltuielilor necesare 

realizării obiectivului de investiții. 

 Conform prevederilor art. 10 alin. 4 lit. c din Hotărârea Guvernului României nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - 

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

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

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

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

beneficiarului după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de 

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

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2019 s-a aprobat  Documentaţia Tehnico – 

Economică pentru obiectivul de investiții „POD ÎN LOCALITATEA VALEA  BRADULUI 

PE DC 10, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” cu finanțare multianuală. 

 Prin aceeași hotărâre s-a aprobat Devizul General al acestui obiectiv de investiții, 

valoarea totală fiind de  897.707,35 lei cu TVA inclus,  respectiv 754.972,03 lei fără TVA 

din care C + M =  740.471,9 lei cu TVA inclus, respectiv 622.245,29 lei fără TVA. 

  După finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții 

„POD ÎN LOCALITATEA VALEA BRADULUI PE DC 10, MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEȚUL  HUNEDOARA”, valoarea Devizului General este de 818.077,39 lei cu TVA, 

respectiv 688.824,4 lei fără TVA, din care C+M 683.367,93 lei cu TVA, respectiv 

574.258,76 lei fără TVA. 

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

propus aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție 

publică pentru obiectivul de investiții „POD ÎN LOCALITATEA VALEA BRADULUI  PE  

DC 10, MUNICIPIUL  BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”  și-l supun 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, 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.  

 Domnul connsilier local, Florin –Raul Matei, menționează că după cum au amendat 

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local, grupul USR va vota împotriva 

acestui proiect de hotărâre deoarece această investiție este o investiție mult prea mare 

pentru bugetul local. 



 Domnul consilier local, Dorin Sorin David, menționează că a fost personal la acel 

pod, l-a văzut, l-a analizat și a tras o concluzie. Da, este nevoie de această investiție de 

reabilitare dar nu cu aceste sume. Nu este nevoie de un proiect atât de costisitor în valoare 

de 688.824,4 lei, adică 7 miliarde lei vechi. Apreciază că s-ar fi putut găsi o soluție tehnică 

mai ieftină. Acest pod are doar o deschidere de 10 m. A văzut multe poduri care traversau 

acest râu, făcute de către cetățeni și crede că nu a fost vreunul dispus să investească 7 

miliarde într-un pod. Deci cu siguranță există soluții mai ieftine! Zona este foarte puțin 

circulată, iar în ceea ce privește exploatarea masei lemnoase, are și Ocolul Silvic Brad 

pădure pe care o exploatează și folosește acel pod. Este indicat să ne susțină financiar și 

material la construcția acestui pod. 

Îi spune domnului Primar că dacă tot a fost atât de generos cu satul Valea Bradului, 

ar trebui ca acești bani să rămână comunității pentru a fi folosiți la modernizarea străzilor, 

mai pe înțeles, la asfaltarea lor. Cu această sumă de 7 miliarde lei vechi se pot asfalta 

aproximativ 3,5 km de drum care sunt din pământ și piatră. Crede că o mare parte din 

aceste drumuri, cam 80%, ar fi putut fi asfaltate cu acești bani. Menționează că a fost și pe 

aceste străzi și Valea lui Pătru are 1,3 km care se poate asfalta, Comoarra are 1,5 km care 

se poate asfalta, Bisorca – o străduță impracticabilă de aprox. 300 m, Părăul Lupesc. Acolo 

am alocat vreo 400 de m. Acolo am văzut că sunt totuși ceva lucrări. Am înțeles că ele au 

fost finanțate și executate în privat, dar apreciază că nu-i treaba lui, dar  acestea ar trebui 

să fie și finanțate și asfaltate. 

 În concuzie, își exprimă dorința de a se reface acest proiect și să se găsească o 

soluție tehnică mai ieftină. Dumnealui nu va vota acest proiect. 

 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, 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 11 voturi "pentru”, 5 voturi „împotrivă” (Florin –Raul Matei, 

Melania –Raluca Brândușan, Sergiu Alin Bufnilă, Dorin Sorin David, Ioan Csernatoni) 

și 1 abținere (Vasile Poenaru) s-a adoptat  Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2021 

privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de 

achiziție publică  pentru obiectivul de investiții  „POD ÎN LOCALITATEA VALEA  

BRADULUI  PE  DC 10, MUNICIPIUL BRAD,  JUDEȚUL  HUNEDOARA”. 

 

 Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice 

faza Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SALĂ DE EVENIMENTE, 

ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENT ELECTRIC, BRANȘAMENT APĂ, BRANȘAMENT 

CANAL”, în municipiul Brad, strada Vînătorilor, fn, județul Hunedoara - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 



   Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, potrivit prevederilor Hotărârii 

Consiliului Local nr. 77/29.06.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare 

a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 

urbanismului din municipiul Brad, precum şi ale Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, s-au făcut demersurile de informare şi consultare a 

publicului privind  aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

„CONSTRUIRE SALĂ DE EVENIMENTE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENT  

ELECTRIC, BRANȘAMENT APĂ, BRANȘAMENT CANAL”, în municipiul Brad, 

strada Vînătorilor, fn, județul Hunedoara. 

Ţinând cont de Avizul Arhitectului Șef  nr. 1/26.02.2021, de Raportul informării şi 

consultării publicului nr. 22537/26.03.2021, precum şi de Punctul de vedere nr. 

22538/26.03.2021 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, am iniţiat 

prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor  solicitate. 

 Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al 

Municipiului Brad, urmând ca eliberarea autorizaţiei de construire să se facă în 

concordanţă cu prevederile acestuia, precum şi cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Precizează că reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin 

Planul Urbanistic Zonal  au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobării lui. 

În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local al Municipiului 

Brad  dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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.             

 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, 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.50 

/2021 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru 

„CONSTRUIRE SALĂ DE EVENIMENTE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENT 

ELECTRIC, BRANȘAMENT APĂ, BRANȘAMENT CANAL”, în municipiul Brad, 

strada Vînătorilor, fn, județul Hunedoara. 

 



 Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință 

gratuită, pe durata execuției investiției, a unui teren aparținând proprietății private a 

municipiului Brad în suprafață de 1.300 mp. situat în municipiul Brad, strada Dacilor, 

nr. 12, județul Hunedoara, către Agenția Națională pentru Locuințe - inițiat de 

Primarul Municipiului Brad. 
    
 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că programul guvernamental și Strategia 

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru construcția de 

locuințe prevăd realizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii. 

 Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, este 

implementat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (ordonator 

principal de credite) prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe (ordonator 

secundar de credite) și se realizează conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe aprobate prin H.G. nr.962/2001, cu 

modificările  și completările ulterioare. 

 Aceste locuințe sunt destinate tinerilor care nu au venituri suficiente pentru 

achiziționarea/închirierea unei locuințe în condițiile pieței, inclusiv locuințe pentru 

specialiști din sănătate sau învățământ, fiind realizate apartamente cu una, două și trei 

camere cu regim stabilit în funcție de prevederile PUG/PUZ/PUD, pe terenuri puse la 

dispoziția ANL de autoritățile publice locale. 

 Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2019 s-a aprobat achiziționarea unui 

teren în suprafață de 3.700 mp. situat în municipiul Brad, strada Dacilor, nr. 12, județul 

Hunedoara în vederea construirii unui bloc de locuințe pentru tineri prin Agenția Națională 

pentru Locuințe. 

 Pentru atribuirea suprafeței corespunzătoare pentru construirea unui bloc cu o scară 

cu 20 de unități locative, s-a procedat la comandarea unei documentații de parcelare, fiind 

obținută parcela de 1.300 mp. teren identificată în CF nr. 67860 Brad, număr cadastral 

67860. 

 Conform prevederilor  art. 3 alin. 1  și art. 8 alin. 2 din Legea nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, 

terenul proprietatea privată a Municipiului Brad, destinat realizării obiectivului de 

investiții ”CONSTRUIRE DE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE  ÎNCHIRIERII, 

REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 3E + M, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”, 

trebuie transmis în folosință gratuită pe durata execuției investiției, Agenției Naționale 

pentru Locuințe. 

Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  aprobarea 

transmiterii în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a unui teren aparținând 

proprietății private a Municipiului Brad, în suprafață de 1.300 mp. situat în municipiul 

Brad, strada Dacilor, nr. 12, județul Hunedoara Agenției Naționale pentru Locuințe și, 

implicit, abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2020. 

 A propus, de asemenea, asigurarea din bugetul local al Municipiului Brad a costului 

execuției utilităților aferente construcțiilor, precum și a sistematizării amplasamentului 

(apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi, 

etc.). 

Precizează că la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile 

Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2020. 



 Darea în folosinţă gratuită se va face prin încheierea unui contract cu o perioadă de 

valabilitate pe durata realizării investiției ”CONSTRUIRE DE LOCUINȚE PENTRU 

TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 3E + M, MUNICIPIUL 

BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 În acest sens, a propus împuternicirea Primarului Municipiului Brad să semneze 

respectivul contract. 

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

Municipiului Brad proiectul de hotărâre  în forma prezentată.  

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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.             

 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, 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. 51 

/2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, 

a unui teren aparținând proprietății private a municipiului Brad în suprafață de 1.300 

mp. situat în municipiul Brad, strada Dacilor, nr. 12, județul Hunedoara, către Agenția 

Națională pentru Locuințe  . 

 

 Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind  darea în administrare  SPITALULUI 

MUNICIPAL BRAD a unor bunuri imobile, proprietatea publică a municipiului Brad, 

județul Hunedoara - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

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

13/2013 au fost date în administrare Spitalului Municipiului Brad, pentru o perioadă de 10 

ani, bunurile imobile, proprietatea publică a Municipiului Brad, necesare desfășurării 

activității acestuia. 

 Întrucât, între timp, au intervenit modificări în legislație și, mai mult, au fost făcute 

demersuri de intabularea acestora în Cartea Funciară, consider că se impune a se încheia 

un Contract de dare în administrare a acestor bunuri imobile.  

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

SPITALULUI MUNICIPAL BRAD a unor bunuri imobile, proprietatea publică a 



Municipiului Brad, județul Hunedoara și, implicit, abrogarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 13/2013.  

     Lista bunurilor imobile cuprinde elementele de identificare ale construcțiilor, date 

cadastrale, valoare de inventar și situație juridică. 

 Precizează că darea în administrare se va face pe bază de proces – verbal de predare 

– primire de către o comisie desemnată în acest sens prin Dispoziția Primarului 

Municipiului Brad, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii, pe întreaga durată 

de funcționare a Spitalului Municipal Brad. 

      Beneficiarul dreptului de administrare va asigura întreținerea corespunzătoare a 

bunurilor imobile preluate, exercitând posesia și folosința asupra acestora, în condițiile 

legii. 

    Bunurile imobile predate în administrare vor fi inventariate anual împreună cu 

reprezentanții proprietarului. 

     Evidențele contabile ale Municipiului Brad și ale Spitalului Municipal Brad se 

modifică cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri. 

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

contractul de administrare.  

       În contextul celor de mai sus supune spre dezbatere plenului Consiliului Local Brad 

proiectul de hotărâre  în forma prezentată. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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.             

 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, 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. 

52/2021 privind  darea în administrare  SPITALULUI MUNICIPAL BRAD a unor 

bunuri imobile, proprietatea publică a municipiului Brad, județul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr. 20 din blocul 

1B situat în municipiul Brad, strada Libertăţii, județul Hunedoara - inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 



  Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că locuința nr. 20 din blocul 1B situat în 

municipiul Brad, strada Libertății, județul Hunedoara a fost deținută cu chirie de către 

doamna Lungu Eugenia Cristina în baza Contractului de închiriere nr. 42/08.02.2000.  

 Doamna Lungu Eugenia Cristina a părăsit locuința în cursul anului 2019 acumulând 

restanțe la plata chiriei și a taxelor comune. Prin Sentința Civilă nr. 158/2020, definitivă și 

executorie, s-a dispus evacuarea pârâtei din imobil și recuperarea debitelor însemnând 

chirie restantă și penalități. 

 În Procesul verbal numărul 14060/20.01.2021 s-a consemnat de către o comisie din 

partea Primăriei Brad evacuarea dispusă prin Sentința Civilă, respectiv înlocuirea 

butucului de yală și sigilarea ușii de la exterior în condițiile părăsirii locuinței de către 

doamna Lungu Eugenia Cristina. 

Astfel, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea locuinței 

nr. 20 din blocul 1B situat în municipiul Brad, strada Libertăţii, județul Hunedoara. 

 Menționează că această locuință este compusă din 2 camere (21,47 mp.) și baie 

(2,04 mp.), în suprafață totală de 23,51 mp.. Locuința nu dispune de spațiu pentru gătit 

(bucătărie). 

 Întrucât există mai multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru 

repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local 

Brad să facă propuneri în acest sens.  

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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 în calitate de preşedinte al Comisiei 

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

pentru a prezenta cele 2 dosare ale persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe  

asupra cărora comisia şi-a îndreptat atenţia. 

  Doamna consilier local, Adina Beciu, menţionează că în cadrul Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au fost 

analizate 2 dosare şi anume: 

  Doamna consilier local, Adina Beciu, menţionează că la analizarea dosarelor s-au 

avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, vechimea cererilor, 

iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie trecute două 

persoane și anume: Jurca Ioana  și Berindei Dorin Gheorghe iar consilierii locali să-şi 

exprime opţiunea pentru una dintre ele. 

Doamna Secretar General, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali 

necesitatea exercitării votului în mod secret, la art. 1, în conformitate cu prevederile art. 

139 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna preşedinte de şedinţă, Adina 

Beciu, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar General, Carmen – 

Irina Bora, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a prezentat procesul verbal întocmit cu 

privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, doamna Jurca Ioana 

a obţinut un număr de 10 voturi „pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 6 buletine de vot nule,  iar 

domnul Berindei Călin Gheorghe a obţinut un număr de 1 vot „pentru”, 10 voturi 

”împotrivă” și 6 buletine de vot nule, astfel că locuința nr. 20 din blocul 1B situat în 

municipiul Brad, strada Libertății, județul Hunedoara va fi repartizată doamnei Jurca 

Ioana.   

 Nefiind 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, 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 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. 

53/2021 privind repartizarea locuinței nr. 20 din blocul 1B situat în municipiul  Brad, 

strada Libertăţii, județul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 14. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a  datelor 

în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021 şi a stabilirii măsurilor pentru 

eficientizarea acestei activităţi  - inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

    

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, în conformitate cu prevederile art. 7 

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

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

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

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

activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul 

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

prezentele norme.” 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Registrul agricol pe suport hârtie are caracterul unui document oficial care constituie 

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

cusute pentru evitarea desprinderii acestora, ca urmare a utilizării îndelungate a registrului 

agricol, precum şi înregistrat în registrul de intrare - ieşire de la nivelul autorităţii 

executive a administraţiei publice locale respective. Informaţiile conţinute în baza de date 

a registrului agricol gestionat în format electronic sunt informaţii oficiale şi sunt supuse 

reglementărilor legale privind securitatea, integritatea şi funcţionalitatea sistemelor 

informatice. Documentele eliberate pe suport hârtie în baza informaţiilor existente în baza 

de date electronică privind registrul agricol se supun aceloraşi prevederi legale ca în cazul 

în care registrul agricol este gestionat numai pe suport hârtie. 

Registrul agricol gestionat în format electronic conform formularelor registrului 

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

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

privind achiziţiile publice. 

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

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

fizice cu domiciliul în municipiul Brad; 

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

cu domiciliul în alte localități; 

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

juridice cu domiciliul fiscal în municipiul Brad; 

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

cu domiciliul fiscal în alte localități. 

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

suport de hârtie este efectuat în procent de 35%, iar în format electronic stadiul de 

actualizare este efectuat în procent de 35%,  cuprinzând membrii gospodăriei, clădirile de 

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

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

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

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

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

pentru semestrul I al anului 2021 şi să se aprobe programul de măsuri pentru eficientizarea 

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

electronic şi pe suport de hârtie și-l supune plenului Consiliului Local al Municipiului 

Brad spre dezbatere în forma prezentată. 
 

 Domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat citire raportului Comisiei pentru 

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

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 

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, 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. 

54/2021 privind  analiza stadiului de  înscriere a  datelor în registrul agricol pentru 

semestrul I al anului 2021 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 

 

 Punctul nr. 15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință- 

inițiat de Primarul Municipiului Brad. 
    
 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, văzând prevederile Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad  şi având  în vedere că doamna 

consilier local, Beciu Adina,  care a fost aleasă în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru 

perioada februarie 2021– aprilie 2021 își va epuiza mandatul de președinte de ședință, se 

impune adoptarea unei noi  hotărâri privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru un 

mandat de 3 luni, începând cu luna  mai 2021. 

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia  în forma prezentată. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Adrian Petruș propune ca pentru următoarele 3 luni 

consecutiv, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al 

Municipiului Brad, să fie ales președinte de ședință domnul Adian Marius Benea.  

 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.             

 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, 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. 

55/2021 privind alegerea președintelui de ședință. 

 

 Suplimentar  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 107/2017 privind aprobarea Strategiei Locale de alimentare cu 



energie termică a Municipiului Brad 2017-2024, actualizată în raport cu prevederile 

programului ”Termoficare 2006-2020 căldură și confort”– inițiat de Primarul 

Municipiului Brad. 
    

Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că pentru accesarea sumelor alocate 

Programului TERMOFICARE în vederea obținerii cofinanțării de la bugetul de stat pentru 

obiectivul de investiții CONSTRUIRE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI CONDUCTĂ DE 

RACORD AGENT PRIMAR LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE, ÎN MUNICIPIUL 

BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA, conform O.U.G. nr. 53/2019 privind aprobarea 

Programului  multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, 

retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu 

energie termică a localităților, a Ordinului nr. 3194/2019 pentru aprobarea 

Regulamentului privind implementarea Programului TERMOFICARE și a Ordinului nr. 

13/2020 pentru aprobarea  Regulamentului de emitere a avizelor tehnice privind eficiența  

energetică în cadrul Programului Termoficare, solicitarea de finanțare, trebuie însoțită de  

documentele care să justifice necesitatea, oportunitatea şi eligibilitatea cofinanțării. 

Dintre aceste documente face parte STRATEGIA LOCALĂ DE ALIMENTARE CU 

ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI BRAD, 2017-2024.  

Prin Hotărârea  Consiliului Local nr. 107/2017 s-a aprobat  STRATEGIA LOCALĂ 

DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI BRAD, 2017-2024, 

actualizată în raport cu prevederile  Programului "Termoficare 2006-2020 căldură și 

confort" . 

 Având în vedere atât modificările legislative, cât și  propunerile de proiecte de 

investiții în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Brad, am 

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

STRATEGEI LOCALE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A 

MUNICIPIULUI BRAD, 2017-2024.  

 Modificările  sunt  următoarele: 

1. - la pag. 9: se elimină Hotărârea  nr. 462/2006 pentru aprobarea programului 

Termoficare 2006-202 căldură și confort abrogată de art. 3 din O.U.G. nr. 53/2019 privind 

aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, 

reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare 

centralizată cu energie termică a localităților; 

2. – la pag. 9: se elimină O.U.G. nr. 28/2013 Programul Național de Dezvoltare Locală; 

3. – la pag. 9: se adaugă O.U.G. nr. 53/2019 privind aprobarea Programului  multianual de 

finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea 

sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților; 

4. – la pag. 9: se adaugă la Legea nr. 123/2012 a energiei electrice  și a gazelor naturale 

sintagma ”cu modificările și completările ulterioare”; 

5. – la pag. 9: se modifică perioada de valabilitate a Strategiei Energetice a României 2007-

2020, actualizată pentru perioada 2011-2020, 2020-2030, aprobată prin H.G. nr. 1069/2007; 

6. – la pag.10: se adaugă Ordinul nr. 3194/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 

implementarea Programului TERMOFICARE; 

7. – la pag.10: se adaugă Ordinul nr. 13/2020 pentru aprobarea  Regulamentului de emitere 

a avizelor  tehnice privind eficiența  energetică în cadrul Programului Termoficare; 

8. – la pag.10: se adaugă: 



- Legea nr.188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor 

poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere; 

    - Directiva UE nr. 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului 

din 25.11.2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a numitor poluanți proveniți de la 

instalații medii de ardere; 

- Directiva EPBD nr. 2010/31/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 19.05.2010 privind performanța energetică a clădirilor; 

- Directiva EED nr. 2012/27/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului Europei din 25.10.2012 privind eficienta energetică; 

9. – la pag.10: se modifică la cap. 3 ”SCOPUL STRATEGIEI LOCALE  DE 

ALIMENTARE CU ENERGIE  TERMICA  A  MUNICIPIULUI BRAD”, paragraful (2): 

”Consiliul Local, pe baza principiului autonomiei locale, poate decide asupra soluţiei de 

investiţie atât în cazul reabilitării termice a clădirilor, cât şi în cazul sistemului centralizat 

de producţie şi distribuţie de energie termică prin accesarea  sumelor alocate Programului 

Termoficare sau prin alte forme de  finanțare.” 

10. – la pag.11: se modifică la cap. 4 ”DESCRIEREA SISTEMULUI DE PRODUCERE, 

TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE A 

MUNICIPIULUI BRAD”, paragraful  (1) și paragraful (2): 

 ”În municipiul Brad, trăiesc aproximativ 14000 de locuitori din care peste 10000  

locuiesc în 149 blocuri  construite în perioada 1960-1989, 4030 de apartamente  sunt 

beneficiare ale  serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică. 

La ora actuală numărul de beneficiari sunt: 

           - persoane fizice -2793 apartamente 

           - instituții publice -13 

           - agenti economici -12”; 

11. -  la pag. 14:  înainte de paragraful (1) se introduce următorul text:  

 ”Pierderile în rețeaua de transport agent termic, conform bilanțului 

termoenergetic aferent anului 2019 sunt de 27 %. 

Prin Programul TERMOFICARE 2019-2027 s-a obținut cofinanțarea pentru 

optimizarea sistemului de termoficare pe un tronson de 1.960 m prin reducerea lungimilor 

tronsoanelor de rețea agent termic primar, a volumului de agent termic și a pierderilor 

calorice pe porțiunile cu termoizolație inexistentă sau necorespunzătoare.  

Pierderile de energie termică  pentru  proiectul de investiție pentru rețeaua de 

transport (tronson 1960 m), actual 18 %, iar după punerea în funcțiune a investiției 13,4 

%. 

           Economia de energie/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră realizată ca 

urmare a implementării proiectului, exprimată în tone de echivalent petrol/an și tone de 

dioxid de carbon echivalent/an: 213,63 tep; 820,04526 tCO2/an 

            Eficiența investiției, respectiv raportul între valoarea totală a investiției și 

economia de energie/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră obținută prin exploatarea 

instalațiilor realizate în cadrul proiectului pe durata de recuperare a investiției, exprimată 

în lei/tonă de echivalent petrol și lei/tonă de dioxid de carbon echivalent: 851,38 lei/tep; 

1767,70 lei/tCO2/an.         

             Prin Programul „Termoficare 2006- 2015 – căldura si confort” au fost            

modernizate Punctele Termice PT1, PT5, PT9 și a rețelelor termice aferente, iar prin 



Programului "Termoficare 2006-2020 căldura și confort" s-au modernizat Punctele 

Termice PT2 , PT22 și rețelele aferente.  

             Punctul Termic nr. 3 și rețelele aferente  a fost modernizat în anul 2010 prin 

fonduri de la bugetul local, iar   Punctul Termic nr. 6 în anul 2003 prin accesarea 

fondurilor de preaderare RICOP.”  

12. – la pag.14 după paragraful (1) se introduce următorul text: 

             ”MODERNIZAREA  PUNCTULUI TERMIC NR. 4 ȘI A  REȚELELOR  TERMICE 

AFERENTE a cărui stadiu fizic realizat este de 86 %, se realizează  prin Programul 

TERMOFICARE 2019-2027. 

             Ca urmare a implementării proiectului economia de energie/reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră realizată, exprimată în tone de echivalent petrol/an și tone de dioxid 

de carbon echivalent/an:  23,98 tep; 37,445346 tCO2/an. 

             Eficiența investiției, respectiv raportul între valoarea totală a investiției și 

economia de energie/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră obținută prin exploatarea 

instalațiilor realizate în cadrul proiectului pe durata de recuperare a investiției, exprimată 

în lei/tonă de echivalent petrol și lei/tonă de dioxid de carbon echivalent: 3588,62 lei/tep; 

41401,25 lei/tCO2/an. 

 Reţeaua de distribuţie este înlocuită cu ţevi preizolate în proporţie de 80%. 

 Pierderile în reţelele de distribuţie conform bilanțului termoenergetic aferent 

anului 2019 sunt de 9,55 %. 

             În municipiul Brad, datorită faptului că nu există un sistem de distribuție a gazelor 

naturale, singura soluţie de încălzire a localităţii este sistemul centralizat.  

             Din totalul de 4030 apartamente, sunt debranşate de la sistemul de încălzire 

centralizat parţial (o cameră sau două) în total un număr  de 1237 apartamente 

echivalente, dar acestea dispun de reţelele interioare necesare, putând fi rebranşate la 

SACET în condiţiile producerii unei energii termice ieftine. 

 Gradul total de  debranşare este de 31 %.” 

13. – la pag.15: se elimină paragrafele (4), (5), (6)  și se introduce următorul text: 

 ”Pentru menținerea în funcțiune a sistemului de termoficare, ca unică alternativă 

de încălzire a localitătii, administratia publică locală își propune realizarea unor obiective 

de investiții prin accesarea sumelor alocate Programului Termoficare 2019 -2027, după 

cum urmează:    

 Construirea unei centrale termice și a conductei de racord agent primar la 

sistemul de distribuție, în municipiul Brad care să se încadreze în criteriile de 

competitivitate europeană. 

          În prezent centrala termică Gurabarza amplasată la intrarea în localitatea 

Crișcior, pe malul drept al râului Crișul Alb, la o distanță de cca 5 km de municipiul Brad, 

funcționează pe combustibil lichid-păcură, producând agent termic apă fierbinte. 

               Sistemul de alimentare cu energie termică existent nu poate fi substituit prin alte 

surse de încălzire deoarece rețeaua electrică de alimentare a blocurilor de locuințe nu a 

fost proiectată pentru a permite montarea de centrale electrice de apartament, iar 

blocurile de locuințe, în mare parte, nu au fost prevăzute prin construcție cu coșuri de fum 

pentru încălzirea pe lemne cu depozite pentru combustibil solid. 

 Din bilanțul termoenergetic aferent anului 2019 rezultă că o măsură majoră 

necesară a fi aplicată constă în construirea unei centrale termice în  Brad într-un nod 

corespunzător centrului de greutate al consumatorilor branșați la SACET. 



              Măsura cu efort financiar major, dar cu impact economic, energetic și social, 

constă în achiziționarea unei centrale cu cogenerare echipată cu arzătoare mixte păcură-

gaz. 

 În cazul centralelor  cu cogenerare de înaltă eficiență, prin combinarea celor 2 

procese (producerea simultană de energie electrică și termică) rezultă o transformare de 

până la 90% a energiei primare. 

               Prin construirea unei noi centrale termice în municipiul Brad  se va obține o 

îmbunătățire a parametrilor de producere a agentului termic  ceea ce va spori gradul de 

confort în locuințe şi în spațiile publice deservite, precum și scăderea prețului la energia 

termică produsă.  

           În aceste condiții este necesară reconfigurarea sistemului de alimentare cu energie 

termică, prin construirea unui tronson nou de conducte preizolate care va realiza 

conexiunea noii centrale termice cu rețeaua actuală de transport a agentului termic. 

              Actualul sistem de transport al agentului termic primar este alcătuit din conducte 

de otel cu pierderi calorice  mari, datorită termoizolației distruse sau chiar lipsa acesteia 

pe unele porțiuni. 

              Economia anuală de energie, realizată prin eliminarea  magistralei Crișcior- 

Brad, se estimează la 422 tep/an. 

 

 Modernizarea Punctului Termic nr. 20 și a rețelelor termice aferente. 

 Optimizarea rețelei de transport agent termic de la  Punctul termic nr. 6 către 

Punctul termic nr. 3 și Punctul termic nr. 20.   

 Sistem orizontal de distribuție a energiei termice  și contorizarea individuală;  

     SNTGN „TRANSGAZ” S.A. MEDIAS a alocat resurse financiare in Programul de 

Modernizare Dezvoltare Investitii pe anul 2016 pentru obiectivul „Conducta Ø12” 

Mintia-Brad-Stei. Conducta de transport gaze naturale presiune înaltă, va traversa 

Municipiul Brad prin partea vestica. 

 In acest context înființarea sistemului de distribuție in municipiul Brad este 

necesara si oportuna. 

      Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Brad va crea 

oportunitatea alimentării cu gaze naturale a 4125 apartamente din 149 blocuri de 

locuinţe, 3000 case particulare din zona urbană, 25 obiective social-culturale, 13 instituţii 

publice, 7 pensiuni cu spaţii de cazare şi alimentaţie publică, şi cca. 414 agenţi economici 

care funcţionează în zona urbană. Sistemul de distribuţie preconizat va permite 

alimentarea cu gaze naturale a viitoarei Centrale Termice şi separat a celor 9 puncte 

termice de cartier şi alte 3 puncte termice ale instituţiilor de învăţământ, care ar putea 

crea o autonomie în funcţionare.  

 De asemenea, această soluție va contribui la scăderea substanțială a prețului 

energiei termice produse, până la nivelul de suportabilitate al consumatorilor și 

degrevarea bugetului local de o cheltuială apreciabilă. 

Studiul de fezabilitate - proiect nr. 1157/2019 elaborat de S.C. GEVIS PROTEAM  

S.R.L. propune înființarea  sistemului inteligent de distribuție cu gaze naturale  presiune 

medie prin montarea unei Stații de Reglare-Măsurare-Predare (S.R.M.P.) presiune înalta, 

care va alimenta cu gaze naturale Municipiul BRAD. 



De asemenea, in elaborarea proiectului, s-a avut in vedere perspectiva de 

dezvoltare a Municipiului Brad si apariția unor noi consumatori ce vor necesita 

alimentarea cu gaze naturale. 

          Datorită valorii mari de 66.223.961,33  lei cu TVA a investiției, Unitatea 

Administrativ Teritorială Municipiul Brad va solicita sprijin financiar prin Programul 

Operațional Infrastructutră mare 2014-2020, Axa Prioritară 8, Sisteme  inteligente și 

sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8. 

Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor 

naturale cu alte state vecine. 

În cadrul POIM 2014-2020 (Axa Prioritară 8) se propune construirea rețelelor 

inteligente de distribuție gaze naturale, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările 

aferente funcționalităților inteligente. 

Se va implementa "SMART ENERGY TRANSMISSION SYSTEM" care va gestiona 

problemele legate de siguranța și utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul 

presiunii, debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor, odorizare, protecție 

catodică, reacții anticipative, trasabilitate, toate generând creșterea flexibilității în 

operare a sistemului, îmbunătățind integritatea și siguranța în exploatare a acestuia și 

implicit creșterea eficienței energetice. 

În acest sens, racordurile rețelelor de distribuție gaze naturale se vor echipa 

obligatoriu cu regulatoare de presiune prevăzute cu dispozitive de siguranță și contoare 

inteligente cu ultrasunete ce vor constitui un sistem "smart metering". 

 Capacități fizice: 

1. realizarea Stației de reglare, măsurare, predare de către SNTGN 

TRANSGAZ S.A; 

2. realizarea conductei de racord presiune înaltă  de către SNTGN 

TRANSGAZ S.A; 

3. conducte de distribuție gaze naturale  presiune medie în lungime de 56.905 

m, inclusiv subtraversările și probele aferente; 

4. total  potențiali consumatori UAT-7041 din care racorduri propuse -6.476. 

5.total gospodării echivalente UAT -11.869 din care gospodarii echivalente 

propuse pentru conectare prin proiect 11.304 

Gradul  de conectare va fi de 95,24 %. 

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

Municipiului Brad proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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.             

 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, 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. 

56/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107/2017 

privind  aprobarea  Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a Municipiului 

Brad 2017-2024, actualizată în raport cu prevederile programului ”Termoficare 2006-

2020 căldură și confort”  . 

 

        Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii în 

vederea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor 

în consiliul de administrație al S.C. TERMICA BRAD S.A. – inițiat de Primarul 

Municipiului Brad.    
 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, Ordonanța de Urgență a Guvernului 

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

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

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

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

administrație și a directorilor la întreprinderile publice. 

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

S.A., îndeplinind calitatea de autoritate publică tutelară așa cum este definită la art. 3 pct. 2 

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

întreprinderilor publice.  

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

comisia pentru derularea selecției prezentului Consiliu de Administrație, prin Hotărârea 

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

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

Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 85/2017 s-a aprobat Scrisoarea de așteptări 

pentru S.C. TERMICA BRAD S.A. 

 Prin adresa nr. 1022/19.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

25138/19.04.2021, S.C. TERMICA BRAD S.A. ne-a comunicat faptul că urmare a 

încetării mandatului de administrator al domnului Circo Adrian Claudiu, ca urmare a 

demisiei din motive personale, este necesară numirea unui nou membru în Consiliul de 

Administrație al acestei societăți pentru perioada rămasă până la încheierea mandatului 

domnului Circo Adrian Claudiu, respectiv data de 07.09.2021. 



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

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

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

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

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

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

Guvernului nr. 109/2011 autoritatea publică tutelară decide dacă selecția se efectuează de 

societate prin comitetul de nominalizare și remunerare (care cuprinde administratorii 

societății) sau de către autoritatea publică tutelară. 

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

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

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

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

nominalizare și remunerare. 

 Selecția candidaților se efectuează de comitetul de nominalizare alcătuit din 

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

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

Guvernului nr. 722/2016 parcurgerea următoarelor etape: 

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

- Adunarea generală a acționarilor hotărăște declanșarea acestei proceduri; 

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

candidaților și scrisoarea de așteptări; 

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

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

candidaturilor; 

- Se depun candidaturile; 

- Se evaluează candidații; 

- Se întocmește lista lungă a candidaților; 

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

de membru în consiliu; 

- Se depune în termen de 15 zile declarația de intenție de către candidații aflați în lista 

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

corporativă din cadrul autorităților publice tutelare; 

- Se organizează un interviu pentru stabilirea clasificării candidaților; 

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

obținute. 

 Comisia de selecţie are următoarele atribuţii: 

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

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

privind numirile finale întocmit în acest scop; 

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

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

privind numirile finale întocmit în acest scop; 

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

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



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

această comisie și a doi consilieri locali ca membri supleanți. 

În contextul celor de mai sus, supune spre dezbatere plenului Consiliului Local al 

Municipiului Brad proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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, solicită doamnelor şi domnilor 

consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a patru consilieri locali care să facă 

parte din Comisia de declanșare a procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea 

membrilor în consiliul de administrație al SC TERMICA BRAD S.A.: 2 în calitate de 

membri  şi 2 supleanți. 

Domnul consilier local,  Ionel Daniel Adam, propune ca din comisie să facă parte în 

calitate de membru, domnul consilier local, Ioan Florin Oprișa. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha -Ștefan,  propune ca din comisie să facă parte 

în calitate de membru, domnul consilier local, Adrian Petruș. 

Domnul consilier local, Adrian Petruș, propune ca din comisie să facă parte în 

calitate de membru supleant, domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan. 

Domnul consilier local, Călin Dineș,  propune ca din comisie să facă parte în calitate 

de membru  supleant, domnul consilier local, Adrian Marius Benea. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, întreabă dacă mai sunt alte propuneri. 

 Nemaifiind alte propuneri, doamna Secretar General, Carmen –Irina Bora, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art.1  al 

acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 6 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, anunţă luarea unei pauze pentru 

întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna preşedinte de şedinţă, Adina 

Beciu, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar General, Carmen –

Irina Bora, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Adina Beciu, a prezentat procesul verbal întocmit cu 

privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au  fost aleși  cu 14  

voturi „pentru”, 3 voturi ”împotrivă”,  domnul  consilier local, Ioan Florin Oprișa  și 

domnul consilier local, Adrian Petruș,  să facă parte, în calitate de membri,  din comisie 

iar domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan și domnul consilier local, Adrian Marius 

Benea,  au  fost aleși tot cu 14  voturi „pentru”,  3  voturi ”împotrivă” să facă parte, în 

calitate de membri supleanți, din comisie. 

           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, 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. 

57/2021 privind constituirea unei comisii în vederea declanșării procedurii de selecție a 

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

TERMICA BRAD S.A. 

 

  Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului 

de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că, îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a 

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

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

acestui Spital este o necesitate şi o prioritate a administrației publice locale de care trebuie 

să ţinem seama permanent. 

 Față de cele de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

modificarea  Organigramei și Statului de funcții, după cum urmează: 

1. Mutarea postului de infirmieră din cadrul Secției Medicină Internă de la poziţia 35 a 

Statului de funcţii, la Compartiment Primire Urgențe, poziția 203 a noului Stat de 

funcții si mutarea postului de infirmieră din cadrul Secției Chirurgie Generală de la 

poziţia 95 a Statului de funcţii, la Compartiment Primire Urgențe, poziția 204 a noului 

Stat de funcții, având in vedere adresabilitatea ridicata in cadrul acestui compartiment.   

2. Transformarea postului de soră medicală principală M, având în vedere vacantarea lui, 

de la poziția 56 a Statului de funcții din cadrul Compartimentului recuperare medicină 

fizică și balneologie, într-un post de asistent medical generalist PL. 

3. Transformarea posturilor de la pozițiile 67 și 68 din cadrul Secției Chirurgie Generală 

de medic primar ORL, ambele cu 0.5 normă, având în vedere că 0.5 normă a fost 

ocupat dar s-a vacantat, într-un singur post( normă întreagă) de medic specialist în 

specialitatea ORL- gradația 2. 

4. Mutarea  cu tot cu post a infirmierei de la poziția 98 a Statului de funcţii, din cadrul 

Secției Chirurgie Generală, la Compartiment Boli Infecțioase, poziția 177 a noului Stat 

de funcții, având în vedere adresabilitatea ridicată a pacienților în cadrul acestui 

compartiment. 

5. Transformarea postului de la poziția 106 a Statului de funcții - îngrijitoare în cadrul 

Secției Chirurgie Generală, în post de infirmieră, poziția 102 a noului Stat de funcții, în 

urma promovării examenului pentru funcția de infirmieră a ocupantei postului. 

6. Având în vedere transferul, începând cu data de 01.05.2021, în urma solicitării din 

partea Spitalului Județean de Urgență Deva, a ocupantei postului de asistent medical 



generalist S (studii superioare), de la poziția nr.119 din cadrul Unității de Transfuzii 

Sangvine, solicităm modificarea, după vacantarea postului, în asistent medical 

generalist debutant PL(post liceal), numărul 115 a noului Stat de funcții. 

7. Transformarea postului de medic primar neonatolog de la poziţia 122 a Statului de 

funcţii, având în vedere vacantarea postului,  într-un post de medic specialist 

neonatolog, gradația 2, astfel încât să fie posibilă demararea procedurii de organizare a 

concursului în conformitate cu ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 183 din 22 

octombrie 2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru 

ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice. 

8. Transformarea postului din Statul de funcții, pozitia 124 la Compartiment Obstetrică-

ginecologie, de asistent medical principal de pediatrie PL, într-un post de asistent 

medical generalist PL, poziția 120 a noului Stat de funcții, având în vedere vacantarea 

postului. 

9. Transformarea postului de medic specialist în specialitatea boli infecțioase –gradația 5, 

din cadrul Compartimentului Boli Infecțioase, poziţia 169 a Statului de funcţii având în 

vedere vacantarea postului,  într-un post de medic specialist în specialitatea boli 

infecțioase - gradația 2, poziția 165 a noului Stat de funcții. 

10. Transformarea postului de asistent medical generalist principal–gradația 5, din cadrul 

Compartimentului Primire Urgenţe, de la poziţia 194 a Statului de funcţii, având în 

vedere vacantarea acestuia, într-un post de asistent medical generalist debutant PL la 

numărul 191 din noul Stat de funcții. 

11. Transformarea postului de la poziția 260 a Statului de funcții, analist IA la 

Compartiment Informatică, într-un post de inginer de sistem II, numărul 259 a noului 

Stat de funcții, având în vedere vacantarea postului. 

12. Mutarea cu tot cu post a asistentului medical din cadrul Cabinetului Chirurgie Generală 

al ambulatoriului integrat spitalului, la Cabinet Urologie din ambulatoriul integrat 

spitalului, poziția 305 a noului Stat de funcții. 

13. Transformarea postului de medic specialist psihiatrie pediatrică în cadrul Cabinetului 

de psihiatrie pediatrică al ambulatoriului integrat spitalului, de la poziția 304 a Statului 

de funcții, într-un post de asistent medical generalist debutant PL și mutarea postului la 

Cabinetul de ORL din ambulatoriul integrat spitalului, poziția 296 a noului stat de 

funcții. 

 În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local al Municipiului 

Brad dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Adrian Petruș, a dat citire raportului Comisiei pentru 

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

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 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. 

 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, 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. 

58/2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul 

Municipal Brad. 

 

 Suplimentar  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

„Bugetare participativă în municipiul Brad” - inițiat de consilierii locali USR: 

Brândușan Melania Raluca, Bufnilă Sergiu – Alin și Matei Raul – Florin.  

 Domnul consilier local, Florin Raul Matei în calitate de inițiator, a precizat că, 

comunitatea trebuie să fie implicat în dezvoltarea unei zone. Fără a ține cont de părerea 

oamenilor, o localitate nu poate avansa, nu poate crește. Un instrument simplu care stă la 

dispoziția cetățenilor este bugetarea participativă. Practic, cetățenii pot decide cum se va 

cheltui o parte a bugetului local, la care-și aduc contribuția an de an. 

 Și în România a prins rădăcini acest concept. Cluj-Napoca, Oradea, Timișoara, 

București, Sibiu, Deva sunt localități unde bugetarea participativă este activă, iar 

rezultatele se văd. Sunt proiecte ale cetățenilor care au fost implementate cu succes.   

 Bugetarea participativă este un indicator de modernitate și de deschidere a 

administrației față de cetățean și reprezintă o modalitate mai eficientă de cheltuire a 

banului public, care consolidează comunitatea și face ca bugetele localităților să fie 

cheltuite într-un mod transparent, mai echitabil și mai eficient prin: 

1. Ușurarea dialogului şi colaborarea dintre cetăţeni şi administraţia publică locală; 

2. Identificarea și dezvoltarea politicilor publice locale, pentru a crește nivelul de trai și 
calitatea vieții în comunitate; 
3. Implicarea cetăţenilor la un exerciţiu democratic de luare a deciziilor ce privesc întreaga 

comunitate; 

4. Contribuția la creșterea transparenței activității administraţiei publice locale. 

 Implementarea Bugetării Participative la Brad ar dovedi o mare deschidere către 

nevoile cetățenilor, dar și transparență în actul decizional. Astfel, brădenii ar putea să 

hotărască cum se va cheltui o parte din bani, promovând proiecte pe care ei le consideră 

utile și oportune pentru micro-comunitățile din care fac parte. Sloganul sub care se va 

derula proiectul va fi “Tu decizi pentru Brad!”.  

 Dorința cetățenilor de informare și de implicare dovedește maturitate și 



responsabilitate civică,  de aceea, cred că, în spiritul transparenței decizionale și a 

bunelor practici în administrația publică locală, trebuie să le permitem să ne fie alături în 

luarea deciziilor care le influențează viața. Astfel, vom reda încrederea cetățenilor 

Municipiului Brad în oamenii politici și în politicile publice ale administrației.  

 La Brad vorbim despre alocarea, în 2021, a 100.000 lei din Bugetul Primăriei 

Municipiului Brad pentru un număr de 5 proiecte-pilot ce vor fi propuse de cetățeni. 

Acești bani vor fi alocați pentru diverse proiecte şi iniţiative ale comunității propuse și 

votate tot de cetățenii pe o platformă online dedicată. În funcție de modul de 

implementare, de gradul de satisfacție și de participare, suma va putea fi modificată prin 

hotărâre de Consiliu Local la începutul fiecărui an, după o evaluare anuală privind 

implementarea proiectului de bugetare participativă în Municipiul Brad.   

 Pentru a asigura o maximă transparență a întregului proces, Regulamentul de 

Bugetare Participativă include etapele procesului de Bugetare Participativă (planificare și 

design, colectare idei, dezvoltare și prezentare proiecte, vot, evaluare, implementare 

șamd.), domeniile sau tipurile de politici publice pentru care se pot depune proiecte, 

termenii procesului (calendar, număr de proiecte, valoare totală), precum și urmărirea 

modului de desfășurare a proiectelor.  

 Este nevoie de o implicarea activă a cetățenilor Municipiului Brad, pentru 

dezvoltarea localității, pentru a vedea cu toții ce înseamnă și cât de sănătoasă este pentru 

o comunitate guvernanța participativă. Pentru ca acest lucru să se întâmple și la Brad, vă 

propunem spre adoptare acest proiect.  

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

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

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

studii  economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz nefavorabil 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 nefavorabil  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 nefavorabil 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 

nefavorabil 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 nefavorabil proiectului de hotărâre iniţiat.   

           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, 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  şi 

cu 3 voturi "pentru” (Melania - Raluca Brândușan, Sergiu - Alin Bufnilă și Raul - 

Florin Matei), 11 voturi „împotrivă” (Ionel Daniel Adam, Adina Beciu, Adrian -Marius 

Benea, Andrei –Alexandru Bolojan, Dan Bulz, Ionel Circo, Călin –Gheorghe Dineș, 

Dorel Leaha-Ștefan, Mihai Mureș, Ioan –Florin Oprișa, Adrian Petruș )  și 3 „abțineri”  

Dorin Sorin David, Ioan Csernatoni, Vasile Poenaru) )nu trece proiectul de hotărâre. 

 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că acest proiect este un proiect 

excepțional; este un copy paste a celorlalte proiecte depuse de USR la celelalte primării. 

Doar este înlocuit numele localității și al celor care-l inițiază. 

 Domnul consilier local, Florin –Raul Matei, precizează că, dat fiind faptul că este 

unul dintre inițiatorii acestui proiect de hotărâre, conform Codului administrativ, mai are 

dreptul să intervină. Precizează că nu este o uimire pentru grup faptul că, deși acest proiect 

de hotărâre, depus în mod responsabil de grupul USR, mult timp înainte de a fi pus  

bugetul local în dezbatere publică,  în comisiile de specialitate a primit aviz nefavorabil. 

După ce a primit aviz nefavorabil, motivat de faptul că nu sunt bani la buget, precizează că 

nimic mai neadevărat, dar poate fi și o coincidență faptul că acest proiect de hotărâre a fost 

respins în mod covârșitor acolo unde sunt primari PSD și a fost aprobat cu mare 

deschidere în localitățile păstorite de primari de dreapta. Drept urmare, interesul domnului 

Primar și al dumneavoastră dragi consilieri, în consolidarea democrației participative în 

municipiul nostru este zero! Nu nouă ne veți da socoteală pentru refuzul acesta, ci 

brădenilor. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acesta este un proiect cu o profundă 

temă demagocică. Faptul că aloci o sută de mii de lei dintr-un buget sărac, să-i pui la 

dispoziția celor care ar avea inițiativă în modul cum s-ar gestiona acești bani, presupune 

foarte multe aspecte de natură legislativă. De exemplu, în alte localități unde s-a aprobat 

acest proiect, au fost proiecte de genul să punem 3 bănci, să mai punem 2 coșuri de gunoi. 

Dintr-un proiect de 20 mii lei ce țintă din strategia de dezvoltare a orașului poți atinge!? 

Cu 5x20 mii lei poți să asfaltezi o stradă la Valea Bradului sau la Poienița căci am văzut că 

un domn consilier este interesat de strada respectivă. Deci este una să fragmentezi o sută 

de mii de lei în 5 a câte 20 mii pentru a face niște băncuțe sau niște coșuri de gunoi, decât 

să faci un proiect bine gândit, bine argumentat și cu o documentație tehnico-economică 

corectă. 

 Domnul consilier local, Florin –Raul Matei, precizează că da, nu se ascunde că acest 

proiect de hotărâre este conceput sub premiza partidului și nu mai are rost să comenteze 

discursurile populiste avându-se în vedere că domnul Primar este singurul care le știe pe 

toate, singurul inițiator. Rezultatul se vede! Orașul este foarte dezvoltat, cetățenii sunt 

implicați în procesul participativ. Din punctul dumnealui de vedere, un eșec mai mare încă 

să continui a arăta că Bradul este alb în condițiile în care totul este gri, este rezultatul 

administrativ cel de 16 ani marca Cazacu Florin. 

 

 16. Informarea nr. 25.009/16.04.2021 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. 

 

 17. Analizarea unor cereri și adrese: 



- adresa nr. 15387; 8183M; 8867M; 24416/19.03.2021 a Ministerului Educației și 

Cercetării prin care se transmite răspunsul la memoriile înregistrate la MEC prin care se 

contestă numirea în funția de director la Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan” 

Brad , realizată în luna ianuarie 2021.  

Prin această adresă se comunică faptul că, în urma analizării conținutului procedurii 

nr. 5392/2020 aprobată de către Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Ministerul 

Educației și Cercetării apreciază că era necesară existența unei etape preliminare, 

anterioară evaluării realizate de către comisia de selecție, care să vizeze analiza 

documentației depuse de candidați din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor de 

ocupare a funcțiilor de conducere, care ar fi putut conduce la eliminarea dosarelor și, 

implicit, a candidaților care nu îndeplineau condiția prevăzută la art. 246 alin. 3 din Legea 

educației naționale. 

  

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că au fost foarte multe dezbateri în 

spațiul public legate de modul în care a fost numit directorul de la Școala Gimnazială 

„Horea, Cloșca și Crișan” Brad. Menționează că nu știe în ce măsură s-a încheiat o analiză 

în ceea ce privește oportunitatea numirii doamnei director la poziția respectivă. Este un 

răspuns pe care-l pune la dispoziția domnilor consilieri pentru a avea și dumnealor 

cunoștință de modul în care a fost numit directorul școlii respective. Menționează că în 

cazul în care se va constata că nu este în regulă modul în care a fost numit, în calitate de 

autoritate locală, va sesiza toate organele posibile care să facă o analiză privind modul și 

legalitatea în care fost numit acest director. O spune pentru că este obligația dumnealui să-i 

informeze pe domnii consilieri, în plen, oficial. 

Domnul consilier local, Florin Raul Matei, dorește să intervină să spună și 

dumnealui ceva. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, îl întreabă dacă cumva este președinte de ședință. 

Urmează un schimb de replici între cei doi, iar domnul consilier local, Dorin Sorin 

David, le sugerează să nu mai vorbească cifrat deoarece dânsul nu mai înțelege nimic. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că pentru dumnealui e greu, el să stea 

liniștit că el e cu Caritas-ul, el nu e cu astea. 

Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează că asta este o acuzație foarte 

gravă. Să aibă grijă că dumnealui i-a primit în spațiul Primăriei. Le-a pus la dispoziție 

spațiul fără a le lua chirie. Îi spune că „nu ar fi trebuit să vorbești  lucrul ăsta „primărică””, 

că i-ai luat în spațiu și ai făcut manevra. Îi propune să se abțină că la el  este mai grav ca la 

toți…atențiune…atențiune…a sunat clopoțelul… Îi spune să aibă grijă ce afirmă pentru că 

tot ce spune se întoarce împotriva dumnealui….Apreciază că „nu-i bine ce face”, cum 

zicea Băsescu…Să n-o mai dea așa cotită și să-l întrebe de mici și să facă bășcălie de el… 

 

Doamna președinte de ședință, Adina Beciu, le solicit să înceteze și să se  prezente 

următorul punct de pe ordinea de zi. 

Domnul consilier local, Dorin Sorin David, îi solicită să-l lase să-i spună domnului 

Primar cum stă treaba, că le dă vrăjeală ca șmecherii ăia de pe …că nu ar fi trebuit să 

dechidă subiectul…ciocul mic… 

Domnul consilier local, Ioan Csernatoni, întreabă dacă mai sunt puncte pe Ordinea 

de Zi. 



Doamna președinte de ședință, Adina Beciu, îi solicită domnului consilier local, 

Dorin Sorin David, să-i permită să prezinte următoarele puncte de pe ordinea de zi. 

 

 - memoriu domnului Ienci Voicu Daniel înregistrat la Primăria Municipiului 

Brad sub nr. 22689/29.03.2021, cu privire la faptul că, la data înregistrării 

memoriului, municipiul Brad nu are o strategie de dezvoltare în vigoare. 

În urma anlizării acestui memoriu s-a constatat că Proiectul „Consolidarea 

Capacității Administrative a Municipiului Brad”, derulat prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă, are ca obiectiv specific elaborarea documentațiilor de 

planificare strategic, unul dintre acestea fiind Strategia Integrată de Dezvoltare urbană a 

Municipiului Brad. În acest sens a fost încheiat un contract de servicii cu SC Sigma 

Mobility Engineering SRL, ce are ca termen de realizare 12.05.2021. Mai mult, 

obiectivele de investiții propuse în bugetul local pentru anul 2021 fac parte din obiectivele 

stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Brad 2017-2020. 

 Doamnele şi domnii consilieri locali au luat act de punctul de vedere formulat de 

către Compartimentul Implementare proiecte, punct de vedere care a fost transmis și 

domnului Ienci Voicu Daniel. 

 

 - adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 24274/09.04.2021 a 

Cultului Penticostal Brad prin care se solicită sprijin în  identificarea unei  soluții pentru 

modul de utilizare al terenului aferent imobilului în care-și desfășoară activitatea cultul 

penticostal Brad, teren, care a fost confiscat printr-un decret de lege,  abuziv  de la foștii 

proprietari în anul 1984 și trecut în proprietatea Statului Român. Se arată că intenționează 

să facă unele investiții în imobilul bisericii dar sunt nevoiți să reglementeze mai întâi 

situația juridică a terenului. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că sunt trei variante  pentru acest teren: 

închiriere, concesionare sau darea în folosință gratuită.  

 În urma analizării acestei adrese, domnii consilieri locali, cu unanimitate de voturi, 

dau aviz de principiu în vederea inițierii unui proiect de hotărâre privind darea în folosință 

gratuită cu mențiunea că folosința gratuită se notează în cartea funciară și poate fi radiată 

din motive de utilitate public în condițiile legii. 

  

 -   referat nr. 25088/16.04.2021 al Compartimentului Situații de Urgență prin 

care  se solicită acordul pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind retragerea 

Consiliului Local al Municipiului Brad din Asociația „Salvital” Hunedoara începând cu 

luna mai 2021, motivat de faptul că începând cu data de 21.12.2020, personalul cu 

pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD, angajați ai Asociației ”Salvital” 

Hunedoara au fost preluați cu statutul de sbofițeri militari de către Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

 Domnul consilier local, Florin – Raul Matei, precizează că dumnealui este de acord 

ca municipiul Brad să iasă din această asociație și chiar intenționează să inițieze un proiect 

de hotărâre în acest sens.. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, repetă întrebarea și anume dacă domnii consilieri 

locali sunt de acord pentru ca dumnealui să inițieze un proiect de hotărâre pentru a ieși din 

această asociație. 



 Domnul consilier local, Florin – Raul Matei, precizează că și consilierii locali pot 

iniția acest proiect de hotărâre. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, îi spune că dumnealui este un primar mai mic și le 

solicită să se limiteze la atribuțiile pe care le au și nimic mai mult. 

 În urma  discuțiilor purtate,  domnii consilieri locali, cu unanimitate de voturi, dau 

aviz de principiu în vederea inițierii unui proiect de hotărâre privind retragerea 

Municipiului Brad din calitatea de membru al Asociației „Salvital” Hunedoara. 

 

        Suplimentar  5.  Cererea nr. 25215/19.04.2021  a Societății  Moțu Societate 

Comercială  prin care se solicită darea în plată a imobilului situat în municipiul Brad, str. 

Republicii, bl. 19, et.1 în suprafață de 222 mp. în contul datoriei  pe care o au în evidențele 

fiscale.  

În urma analizării acestei adrese, domnii consilieri locali, cu unanimitate de voturi, 

dau aviz de principiu în vederea demarării procedurii de dare în plată în contul datoriei a 

imobilului mai sus amintit. 

 

        Suplimentar  6.  Petiția nr. 24499/12.04.2021 a doamnei Petrean Petronela – 

Alina prin care susnimita arată că în spațiul public brădean, în ultimele săptămâni,  au fost 

săvârșite fapte reprobabile și fără precedent de către un ales al comunității. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că nu este firesc ca circul dintre doi 

oameni care este de competența instanței de judecată să fie adus în Consiliul Local, 

întrebând că ce-ar însemna ca toți care se ceartă pe facebook să vină în ședința de  

Consiliu local să vrea să-l certe pe un consilier local. Dumnealui personal i se pare 

nepotrivit acest lucru, précizând că aici nu este facebook; aici se vorbește despre 

necesitate, oportunitate și legalitate, iar oportunitatea prezentării unui asemenea document 

în această sală, din punctul dumnealui de vedere, nu este potrivită. Faptul că o doamnă 

dorește să-și exprime nemulțumirea față de atitudinea unui consilier în spațil public este un 

fapt care ar trebui dus în fața instanței de judecată sau să i se dea replica acolo unde este 

cazul. Dar să vrea niște oameni să ducă în ședința de consiliu local asemenea discuții, să 

ne ducă în zona suburbană, personal dumnealui nu consideră potrivit, apreciind că oricum 

s-a coborât cam mult cu circul pe care-l inițiază unii. Apreciază că este inadmisibil ca în 

această sală unde sunt oameni aleși, cu puternică probitate morală, să fie unii care să se 

mai dedea la discuții de acest gen. Din punctul dumnealui de vedere, consideră inoportun 

ca această petiție să se discute în acest loc, iar dacă se consideră încălcată vreo prevedere 

legală, părerea dumnealui este că trebuie să meargă la istanța de judecată. 

  

 În continuare se trece la  punctul nr. 18. Diverse. 

 Doamna președinte de ședință, Adina Beciu, întreabă delegații sătești dacă au ceva 

de spus. 

 Domnul delegat sătesc, Oprea Liviu, din satul Valea Bradului mulțumește domnilor 

consilieri locali pentru că au votat pentru realizarea podului din sat. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că realizarea podului este o idée de mai 

mulți ani de zile a autorității publice locale, iar el, în calitate de delegate sătesc, va fi cel 

care va participa efectiv la partea de inaugurare a acestui obiectiv de investiții. Îl asigură 

că și celelate drumuri vor fi în atenția executivului, însă va trebui să aibă o documentație 

tehnico-economică foarte bine argumentată.  



Precizează că în această perioadă s-au continuat lucrările de decolmatare de-a lungul 

Văii Bradului pentru a elimina riscul de inundații. Se va face podul și  se va continua și 

drumul care duce către Potingani, acolo unde este o zonă care, din punct de vedere turistic, 

are o anumită perspectivă. Apreciază că foarte curând se va începe lucrul la podul 

respectiv, acum că s-a aprobat și bugetul. 

   

 Aduce la cunoștință că rata de incidență de îmolnăviri Covid. Municipiul Brad este 

în scădere. Suntem la 5 și un pic la mie, cu speranța că în curând se va ajunge la sub 5 la 

mie. Mărturisește că monitorizează în permanență tot ceea ce se întâmplă la 

Compartimentul Primiri Urgențe și a constatat că rata cu îmbolnăviri Covid a scăzut. Se 

finalizează în aproximativ două săptămâni lucrările de amenajare în interior pentru a mări 

numărul de paturi pentru bolnavii infectați cu Covid,  la Compartimentul Boli Infecțioase. 

 Mulțumește încă odată pentru votul acordat pentru buget și asigură că începând cu 

această lună lucrările de investiții aprobate în bugetul local vor fi monitorizate pentru a se 

desfășura conform planului. 

Având în vedere că suntem în preajma sărbătorilor pascale, domnul Primar, Florin 

Cazacu, urează tuturor sărbători fericite cu speranța că va ajuta Bunul Dumnezeu să 

scăpăm și de această pandemie. Precizează că autoritățile au decis ca noaptea de înviere să 

se  desfășoare în condiții normale, doar că trebuie să înțeleagă toată lumea că trebuie să se 

respecte măsurile de protecție. Personal, speră să depășim cu bine aceste sărbători.  
 

 

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

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 22 

aprilie 2021.  

 

     Brad, 22 aprilie 2021                       
  

      
                                                

                 SECRETAR GENERAL  

  Carmen – Irina BORA 

 


