R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 06 mai 2019, 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 06 mai 2019 prin Dispoziţia nr. 282/06.05.2019 emisă de Primarul
Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 4 şi ale art. 68 alin. 1 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de 06 mai 2019.
La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în
funcţie, 5 consilieri locali fiind absenți (Ionel Circo, Dorin Sorin David, Vasile Poenaru,
Bogdan – Sorin Ștefea și Claudia Mager).
În calitate de invitați au participat: domnul Adrian–Gabriel Lupea –
Compartiment Protecția Mediului, Protecția Muncii din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna Carmen –
Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, prevederile
art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia.
Totodată, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad,
reaminteşte consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 49 din Legea nr. 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, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 57 alin. 4^1 și art. 101 alin. 3^1.
(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, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, dă
cuvântul doamnei preşedinte de şedinţă, Ancuța – Florentina Miheț, pentru a prelua
conducerea şedinţei.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța – Florentina Miheț, îl roagă pe domnul
Primar, Florin Cazacu să dea citire proiectului ordinii de zi.

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi
precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de prevenirea eventualelor
revărsări de ape peste zonele de locuințe din satul Valea Brad, strada Frunză Verde, din
străzii Morii precum și asupra terenurilor din vecinătate prin executarea unor lucrări de
decolmatare și amenajare a cursului de apă în scopul refacerii secțiunii de curgere la
dimensiunea proiectată. Aceste lucrări sunt cuprinse în planul tehnic pe anul 2019, în
perioada: luna aprilie 2019- luna mai 2019, urmând a fi finalizate în funcție de condițiile
meteorologice.
Ulterior, domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare pentru
realizarea lucrărilor de decolmatare și amenajare pe cursul de apă Valea Bradului pe
teritoriul municipiului Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț supune aprobării
Ordinea de zi şi cu 12 voturi „pentru” și 5 consilieri locali absenți (Ionel Circo, Dorin
Sorin David, Vasile Poenaru Bogdan – Sorin Ștefea și Claudia Mager) se aprobă.
În continuare se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi astfel cum
a fost aprobată.
Punctul nr.1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de
colaborare pentru realizarea lucrărilor de decolmatare și amenajare pe cursul de
apă Valea Bradului pe teritoriul municipiului Brad, județul Hunedoara.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, 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, precizează că, art. 4 alin. 2 din Legea Apelor nr.
107/1996 prevede că ”Apele din domeniul public se dau în administrarea Administraţiei
Naţionale "Apele Române de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în
condiţiile legii.”
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 din același act normativ ”Autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia asigurării gospodăririi eficiente a apei
distribuite în localităţi, precum şi colectarea apelor meteorice, canalizarea şi epurarea
apelor uzate.”
Printre activitățile Administraţiei Naţionale "Apele Române", conform
prevederilor art. 8 alin. 1 pct. 1 și pct. 32 sunt și acelea de ”exploatarea, întreţinerea şi
repararea infrastructurii naţionale de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa, a
albiilor minore ale cursurilor de apă, a cuvelor lacurilor şi bălţilor în starea lor
naturală sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a zonelor umede şi a celor protejate,
aflate în administrare”, respectiv ”asigurarea promovării lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii, a lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare, precum şi a altor
lucrări necesare desfăşurării activităţii.”
Cu toate acestea, conform prevederilor art. 12 alin. 1 și alin. 2 lit. d ”(1)
Consiliile locale pot stabili ca unele dintre obiectivele vizând buna gospodărire,

întreţinere, curăţenie şi infrumusetare a localităţilor sa fie realizate, integral sau
parţial, prin contribuţia directa a cetăţenilor.
(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de consiliile locale, prin hotărâre
adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, şi pot consta în:
d) curăţarea cursurilor de apa, a lacurilor şi bălţilor, precum şi a malurilor
acestora”.
Întrucât pârâul Valea Bradului de pe teritoriul municipiului Brad, județul
Hunedoara prezintă un pericol iminent de inundare a multor locuințe din satul Valea
Bradului și din zona nordică a Municipiului Brad, precum și a unor însemnate suprafețe
de teren agricol, ne-am adresat, în mai multe rânduri, Administrației Bazinale de Apă
Crișuri pentru demararea procedurii de decolmatare și amenajare a cursului acestui
pârâu.
În urma solicitărilor, Administrația Bazinală de Apă Crișuri, prin adresa
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 24962/02.05.2019 a transmis spre
aprobare un protocol de colaborare în acest sens.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea lucrărilor de decolmatare
și amenajare pe cursul de apă Valea Bradului pe teritoriul municipiului Brad, județul
Hunedoara, încheiat între Municipiul Brad, prin Primar, Florin Cazacu și Administrația
Bazinală de Apă Crișuri Oradea.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț, întreabă dacă sunt discuții
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Petru – Voicu Huieț întreabă în ce stadiu se află proiectul
de decolmatare a Văii Bradului.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că acest proiect este în faza de
licitație pentru proiectare. Mai menționează, în urma discuțiilor telefonice purtate cu
directorul ABA CRIȘURI , că se vor fi realizate atât proiectarea cât și execuția
împreună pentru a se putea realiza în cel mai scurt timp, iar începând cu data de
07.05.2019 deserventul se va afla la fața locului pentru a începe lucrările.
Domnul consilier local, Mihai Mureș menționează că mult mai importantă este
cealaltă fază și anume Recalibrarea Văii Bradului.
Domnul consilier local, Vasile Bârea menționează că este foarte binevenită
această acțiune pentru că se anunță o lună ploioasă.
În continuare, domnul consilier local Petru – Voicu Huieț solicită domnului
Primar, Florin Cazacu să organizeze prin aparatul de specialitate întâlniri între cetățenii
din satele aparținătoare municipiului Brad cu reprezentanți ai OCPI, ai AFIR –ului și ai
fondurilor europene pentru a putea accesa fonduri PNDR. Menționează că dumnealui
personal are accesate două proiecte.
Nemaifiind alte discuții pe marginea proiectului, doamna preşedinte de şedinţă,
Ancuța Florentina Miheț, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad , 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. 2 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor
locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 12 voturi „pentru” și 5 consilieri locali absenți (Ionel Circo, Dorin
Sorin David, Vasile Poenaru Bogdan – Sorin Ștefea și Claudia Mager) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2019 privind aprobarea protocolului de colaborare
pentru realizarea lucrărilor de decolmatare și amenajare pe cursul de apă Valea
Bradului pe teritoriul municipiului Brad, județul Hunedoara.
Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte de şedinţă, Ancuța Florentina Miheț,
declară închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de
îndată pentru data de 06 mai 2019.

Brad, 06 mai 2019

SECRETAR,
CARMEN – IRINA BORA

