ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 03 noiembrie 2017, cu ocazia şedinţei
Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa de îndată s-a
făcut în data de 03 noiembrie 2017 prin Dispoziţia nr. 844/03.11.2017 emisă de Primarul
Municipiului Brad, conform prevederilor art. 39 alin. 4 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de 03 noiembrie 2017.
La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în
funcţie, 5 consilieri locali absenţi (Ionel Daniel Adam, Adina Beciu, Ionel Circo, Viorel
Curtean și Claudia Mager).
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi domnişoara Mihaela
David, care prin Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de
conducere temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului
pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora –
Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitat a participat: doamna Smaranda Savu inspector superior –
Biroul Urbanism, Amenajarea din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Brad.
Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40 alin. 1
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată şedinţa legal
constituită şi declară deschise lucrările acesteia.
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi, prevederile art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv ,
are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1 )
sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ.
Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/2016
pentru aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice şi a Devizului general pentru
obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 22 ŞI A
REŢELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi
precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de obținerea avizului tehnic
emis de AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL
ENERGIEI, acesta fiind necesar pentru obținerea cofinanțării proiectelor de investiții
pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.
Ulterior, domnul Primar, Florin Cazacu dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/2016
pentru aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice şi a Devizului general pentru
obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 22 ŞI A
REŢELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune aprobării Ordinea de zi şi cu
12 voturi „pentru”, 5 consilieri locali absenţi ( Ionel Daniel Adam, Adina Beciu,
Ionel Circo, Viorel Curtean și Claudia Mager) se aprobă.
În continuare se trece la discutarea punctului înscris pe ordinea de zi astfel cum a
fost aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 60/2016 pentru aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice şi a Devizului general
pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 22 ŞI A
REŢELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea
de motive.
Domnul Primar, Florin Cazacu, citeşte expunerea de motive, menţionând că în
urma analizării documentației faza SF - proiect nr. 859/2016 MODERNIZARE PUNCT
TERMIC NR. 22 ȘI A REȚELELOR TERMICE AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD,
JUDEȚUL HUNEDOARA, întocmit de S.C. Gevis Proteam S.R.L., de către Comisia de
Avizare Tehnică din cadrul AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN
DOMENIUL ENERGIEI, a rezultat necesitatea revizuirii acestuia cu anumiți indicatori
privind eficiența investiției, de către proiectant.
Menționează că, în conformitate cu prevederile GHIDULUI DE FINANȚARE a
Programului „TERMOFICARE 2006-2020 - CĂLDURĂ ŞI CONFORT” aprobat prin
Ordinul MAI 124/2012, Anexa 1, cap. 2, poz.12, pentru obținerea cofinanțării proiectelor
de investițiilor pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică
este necesară obținerea avizului tehnic emis de AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI.

Față de cele menţionate anterior, iniţiază proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 60/2016 pentru aprobarea Documentaţiilor tehnicoeconomice și a devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE
PUNCT TERMIC NR. 22 ȘI A REȚELELOR
TERMICE AFERENTE ÎN
MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA ”.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David întreabă care este valoarea investiției?
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru precizează că valoarea investiției este cea
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2016 și anume: 3.333.662 lei cu TVA
inclus.
Domnul consilier local Dorin Sorin David întreabă de ce lucrările la acest Punct
Termic se realizează așa de târziu.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru precizează că așa cum bine este știut, Consiliul
Local al Municipiului Brad în luna aprilie 2016 a aprobat finanțarea acestei investiții,
menționând că în luna decembrie 2016 datorită faptului că nu au fost realizate lucrări de
către operatorul care câștigase licitația, administrația publică locală a fost obligată să
dea înapoi banii primiți pentru acest obiectiv.
Totodată, mai amintește că în luna august 2017 s-a rectificat bugetul local cu suma
necesară modernizării Punctului Termic, sumă primită prin Ordin al M.D.R.A.P.. S-a dat
comanda pentru achiziția de module de la firma daneză dar, echipamentele au pornit doar
în data de 01.11.2017 (așa reiese din ștampila de pe colete). Menționează că, dacă
lucrurile se desfășoară normal în cursul zilei de azi se montează echipamentele, duminică
se va umple instalația și se fac probele de presiune iar luni vine reprezentantul S.C.
DANFOSS S.R.L. pentru a pune în funcțiune echipamentele termice.
Domnul consilier, Dorin Sorin David mulțumește domnului Viceprimar Vasile
Podaru pentru lămuririle aduse.
Domnul consilier local, Vasile Bârea precizează că nu este nici o modificare a
sumei aprobate anul trecut, că rețelele au fost reabilitate în vară acum se modifică doar
indicatorii.
Domnul consilier local, Adrian Petruș precizează că domnul Primar, Florin Cazacu
în ultimele ședințe ordinare de consiliu a tot prezentat aceste probleme.
În continuare domnul Viceprimar, Vasile Podaru prezintă stadiul demersurilor
făcute de către S.C. ENERGY SERV S.R.L București în ceea ce privește realizarea
obiectivului
CENTRALEI TERMICE ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ
EFICIENŢĂ PE BIOMASĂ.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează
că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor prezenți, respectiv 7 consilieri

locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 12 voturi „pentru”, 5 consilieri locali absenţi ( Ionel Daniel Adam, Adina Beciu,
Ionel Circo, Viorel Curtean și Claudia Mager) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 140/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/2016 pentru
aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice și a devizului general pentru
obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 22 ȘI A
REȚELELOR TERMICE AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL
HUNEDOARA ”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, mulţumeşte încă o dată doamnelor şi
domnilor consilieri locali pentru prezenţă.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, declară
închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 03 noiembrie 2017.
Brad, 03.11.2017

SECRETAR
Mihaela David

