R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 7 februarie 2018, cu ocazia şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa extraordinară s-a
făcut în data de 7 februarie 2018 prin Dispoziţia nr. 49/02.02.2018 emisă de Primarul
Municipiului Brad, conform prevederilor art. 39 alin. 2 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din
municipiul Brad, precum şi în Periodicul de informare al Consiliului Municipal Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 2 februarie 2018, conform
tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi domnișoara consilier
juridic Mihaela David care o înlocuiește pe doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul
Municipiului Brad, pe perioada concediului de odihnă.
În calitate de invitat a participat la ședință, domnul Horea Golea - șeful Ocolului
Silvic 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, domnișoara consilier juridic, Mihaela David, constată şedinţa legal
constituită şi declară deschise lucrările acesteia.
Totodată, domnișoara consilier juridic, 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, domnișoara consilier juridic, Mihaela David, dă cuvântul doamnei
preşedinte de şedinţă,Cornelia Golea, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi
dă citire proiectului ordinii de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2018– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
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următoarele puncte:
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Societății
Naționale de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” S.A Mediaș, a unor suprafețe de
teren aparținând domeniului public al Municipiului Brad - inițiat de Primarul municipiului
Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții
Cadru pentru aprobarea regulilor procedurale privind condițiile de exercitare a drepturilor
de uz și servitute pentru suprafețele de teren aflate în proprietatea privată a Municipiului
Brad - inițiat de Primarul municipiului Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării într-o vizită de
lucru în Republica Estonia și Olanda a Primarului Municipiului Brad, domnul Florin
Cazacu în perioada 4-10 martie 2018 - inițiat de Primarul municipiului Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, doamna
preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune aprobării suplimentarea propusă care se
aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2018.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 la
iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2018 s-a ținut cont de adresa nr. 813/11.01.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Hunedoara prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 11.037,00 mii lei din
TVA şi respectiv suma de 5.885 mii lei din cotele defalcate de 43 % din impozitul care va
fi colectat în anul 2018.
S-a ţinut cont, de asemenea, de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.15/2018 prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 300 mii lei.
În contextul celor de mai sus propune aprobarea bugetului Municipiului Brad pe
anul 2018 la venituri în sumă de 21.683,93 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar
în sumă de 218,29 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 21.902,22 mii lei, conform
Anexelor nr. 1 şi 2 după cum urmează:
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2018 sunt cele prevăzute în Anexa
nr. 1 şi se compun din :
- impozit pe venit……………………
84,00 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit……………185,00 mii lei
- impozite şi taxe de proprietate………………1.691,00 mii lei
- sume defalcate din TVA…………………… 11.037,00 mii lei
- taxe pe servicii specifice……………………
0,20 mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau
pe desfăşurarea de activităţi…………………….. 889,53 mii lei
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- alte impozite şi taxe fiscale…………………… 138,80 mii lei
- venituri din proprietate………………..……..
477,80 mii lei
- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi…….
706,20 mii lei
- venituri din taxe administrative, eliberări permise……….
17,50 mii lei
- amenzi, penalităţi şi confiscări…… ……………….
324,00 mii lei
- diverse venituri………………………
15,30 mii lei
- venituri din valorificarea unor bunuri………32,60 mii lei
- subvenţii de la bugetul de stat…………
85,00
mii lei
TOTAL …………………………… 21.374,63 mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2018 sunt cele prevăzute în
Anexa nr. 2 şi se compun din :
- autorităţi publice şi acţiuni externe………..
5.226,5 mii lei
- alte servicii publice generale…………………
446,50 mii lei
- tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi…… 190,00 mii lei
- ordine publică şi siguranţă naţională…………….. 726,00 mii lei
- învăţământ………………………………………
1498,47 mii lei
- sănătate…………………………………………..
1070,00 mii lei
- cultură, recreere şi religie ………………………
1372,90 mii lei
- asigurări şi asistenţă socială…………………… …… 4463,00 mii lei
- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică …………… 1950,53 mii lei
- protecţia mediului ………………………………… 632,00 mii lei
- acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă…150,00 mii lei
- combustibil şi energie………………………………. 1.530,16 mii lei
- transporturi……….……………………………….
2.646,16 mii lei
Cheltuielile de capital evidenţiate la secţiunea de dezvoltare în sumă de 2.898,20 mii
lei din bugetul local al Municipiului Brad se reflectă în Lista de investiţii, conform Anexei
nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Propune, de asemenea, aprobarea următoarelor bugete:
- bugetul de venituri proprii al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan”
Brad, al Școlii Gimnaziale ”Mircea Sântimbreanu” Brad, al Colegiului Naţional ,,Avram
Iancu” Brad şi al Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad pe anul 2018 în
sumă de 410,00 mii lei la venituri şi 727,19 mii lei la cheltuieli, conform Anexelor nr. 4 şi
5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
- bugetul de venituri proprii al Serviciului Public de Desfacere, Han Piaţă şi
Obor Brad şi al veniturilor obţinute din valorificare lemn pe anul 2018 în sumă de 793 mii
lei la venituri şi 979,46 mii lei la cheltuieli, conform Anexei nr. 6 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Mai propune aprobarea estimării veniturilor şi cheltuielilor pentru anii 2019-2021,
conform Anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și aprobarea
utilizării sumei disponibile de 218,29 mii lei din fondul de rulment în cadrul secţiunii de
dezvoltare a Municipiului Brad pe anul 2018 pentru finanţarea lucrărilor de investiţii
prevăzute în Anexa nr. 3, respectiv a sumei de 503.65 mii lei din venituri proprii, rezultate
din excedentele anilor precedenți pentru diferite cheltuieli cu bunuri și servicii.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
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amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă 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
Petruş, dă 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, dă 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea întreabă dacă sunt discuții pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea precizează că dumnealui, împreună cu
consilierii PNL și PER au studiat proiectul de buget supus atenției și au constatat că la cele
mai multe capitole bugetare, repartiția fondurilor pare a fi în concordanță cu cerințele
Municipiului Brad. Menționează că este bine să se țină seama de prioritățile orașului.
Tot în numele grupului de consilieri din opoziție precizează că raportat la capitolul
transporturi, respectiv cap. bugetar 84 lit. a (lucrări în continuare) pentru extinderea și
reabilitarea străzii General Vasile Milea s-a alocat suma de 200 mii lei, care nu este nici
oportună nici prioritară, ba este chiar inutilă, strada oprindu-se la malul Luncoiului pe
care-l traversează virtual, nemaiaflându-se asemenea situații în țară, după care se întâlnește
în pustiu cu strada Dacilor. La aceasta se mai adaugă și o Parcare pentru care este
prevăzută suma de 85 mii lei.
Precizează că această stradă va fi în perspectivă un lucru bun, dar nu în acest
moment ci atunci când toate străzile din municipiu vor fi „boboc”.
Un alt obiectiv cu care nu este de acord este Podul de la fostul Iruc care se află pe o
stradă care nu deservește decât 3 case și în acest moment mai poate mai poate rezista.
După opinia dânsului nici Podul spre Potingani, care la fel mai poate rezista, fiind
situat la extremitatea orașului și deservind un număr mic de proprietăți nu are ce căuta pe
Lista de Investiții din acest an considerând că nu este drept să mulțumim doar câțiva
privilegeați.
În acest sens propune următorul amendament:
Sumele de la cap. 84 lit. a, respectiv:
- suma de 200 mii lei de la extindere și modernizare strada General Vasile
Milea din Cartierul Micro 1;
- suma de 85,00 mii lei de la Parcarea din Cartierul Mico 1;
- suma de 43,60 mii de la reabilitarea Podului peste Râul Luncoi pe drum de
acces la Zona Gura Ruzii;
- suma de 38,60 mii lei Pod în satul Valea Bradului pe DC 10;
Suma totală de 367,20 mii lei să fie transferată la capitolul străzi 84.12.03.03.
Menționează că dacă acest amendament va fi aprobat, dumnealui va vota pentru
aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018 iar în caz contrar consideră că se face
risipă de bani și se va abține la votul final.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ștefan precizează că dumnealui este foarte
nemulțumit de faptul că bugetul Municipiului Brad pe anul 2018 este foarte mic față de
necesitățile localității. În continuare menționează că nu este corect să luăm bani de la
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investiții pentru a-i trece la reparații deoarece bugetul actual al Municipiului Brad nu
acoperă realizarea tuturor lucrărilor propuse, acestea urmând a se realiza în ordinea
priorităților.
În ceea ce privește acel segment al străzii General Vasile Milea din Cartierul Micro
1, apreciază că realizarea lui nu este un privilegiu pentru locuitorii de acolo ci este o
necesitate, întrucât în prezent toți locuitorii acelui cartier vin în centru prin noroi, ba, mai
mult menționează că nimeni nu este vinovat pentru faptul că acea stradă este acolo așa
cum este.
Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel apreciază că nu este plauzibilă discuția
cu mersul pe jos prin noroi, iar crearea unui nou drum nu spune că nu este benefică, doar
că la momentul ei, acum prioritar a fi, din punctul dumnealui de vedere, reparația străzilor
existente ci doar atunci să se facă noi investiții.
Doamna consilier local, Cornelia Golea întreabă dacă banii prinși la Investiții pot fi
fi transferați la cap. bugetar reparații străzi.
Domnul consilier local, David Dorin Sorin întreabă când și pe ce s-a cheltuit suma
548,37 mii lei alocată în anul 2017 la cap. 67. Cultură.
Doamna Ionescu Monica – inspector la Compartimentul Investiții din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precizează că suma a fost
alocată pentru reconstruirea acoperișului în vederea stopării degradării clădirii (începând
cu anul 2007), pentru documentațiile tehnico economice solicitate de CNI în vederea
cofinanțării acestui obiectiv de investiții, pentru avizele solicitate prin Certificatul de
Urbanism precum și pentru cheltuielile cu verificarea proiectelor.
În continuare, domnul consilier local, David Dorin Sorin solicită să i se explice
necesitatea realizării următoarelor investiții.
Extinderea străzii General Vasile Milea, realizarea parcării din Cartierul Micro1,
extinderea străzii Dacilor, podurile de la Gura Ruzii și Valea Brad și Podul Peste Crișul
Alb.
Domnul consilier local, Mihai Mureș menționează că realizarea Podului peste
Crișul Alb este absolut necesară deoarece până la realizarea Podului de pe strada Cloșca
care se finanțează prin CNI nu există o altă trecere peste Crișul Alb, doar că aceste lucruri
sunt aprobate de consiliu local.
Menționează că acest pod realizat din fonduri proprii, va rămâne un loc de trecere
suplimentară, permanentă peste Crișul Alb, deoarece nimeni nu face poduri doar
provizorii și în acest moment realizarea acestuia nu poate fi susținută de către CNI.
În ceea ce privește Podul de la Gura Ruzii, menționează că acolo este o hală care ar
putea atrage investitori și s-ar putea crea noi locuri de muncă dar peste acesta, nu se poate
trece cu mașini mari, fiind o curbă la 90 grade.
În ceea ce privește prelungirea str. General Vasile Milea, suma de 85 mii lei
reprezintă valoarea de achiziție a terenului.
Concluzionează că este foarte greu să fundamentezi cu bani puțini un buget local
astfel încât să mulțumești pe toată lumea.
Domnul consilier David Dorin Sorin menționează că din materialele avute spre
studiu nu reiese concret la ce va fi folosită suma de 85 mii lei.
Doamna consilier local, Claudia Mager menționează că este vital pentru
administrația publică locală să își propună realizarea acestor investiții și precizează că
realizarea străzii General Vasile Milea este importantă pentru toți locuitorii municipiului și
nu numai pentru un număr restrâns așa cum menționează unii dintre domnii consilieri.
Menționează că este important de știut care este diferența dintre cheltuieli materiale și
5

Lista de investiții.
Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel menționează că dumnealui nu-i
consideră pe locuitorii din Cartierul Micro 1 defavorizați, dar în buget nu sunt sume
suficiente pentru a realiza tot ceea ce ne dorim.
Domnul consilier local, Vasile Bârea apreciază că dacă era vorba despre strada
paralelă cu Luncoiul era cu totul altceva.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan precizează că nu sunt bani pentru
realizarea tuturor proiectelor în acest an, dar trebuie continuată strada General Vasile Milea
care continuă și Peste Luncoi.
Domnul consilier local, Iosif Manea menționează că pentru realizarea acestui proiect
de buget s-a depus un volum enorm de muncă și într-adevăr s-a încercat prioritizarea
lucrărilor pe străzi, arătând că niciodată nu va putea cineva să mulțumească pe toată
lumea, tot timpul vor fi și nemulțumiți, dar să nu se uite că până la acest moment s-au
realizat la nivelul orașului multe lucruri bune.
Mai menționează că de proiectele realizate se bucură un număr mare de locuitori ai
orașului, fiecare putând interpreta un proiect în felul lui „nu înseamnă că dacă tu crezi în
ceva și ai dreptate” întotdeauna existând un grad de subiectivism.
Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel menționează că pentru populație este mai
benefică reparația unor străzi decât investițiile propuse.
Domnul consilier local, Vasile Bârea menționează că dumnealui a constatat că la
celelalte capitole bugetare s-a mers cu Lista de investiții la cele mai mici amănunte, dând
ca exemplu „cadru de genoflexiuni” de la Centrul de Agrement și întreabă de ce la
reabilitare străzi nu s-a făcut o listă cu străzile prioritare.
Menționează că dacă se făcea o listă cu 20 de străzi, știa că se vor realiza 10
străzi în ordinea de pe Listă și era altceva, dar, dumnealui nu este de acord ca banii să se
risipească pe investiții care nu se justifică.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că dumnealui este foarte încântat să
constate că domnii consilieri locali dezbat cu așa de mult interes acest proiect al buget
local pe anul 2018.
În continuare, domnul Primar Florin Cazacu expune situația reală prin imagini video
și justifică următoarele obiective de investiții propuse.
Podul de la Valea Brad, care este de fapt o punte de lemn și reprezintă un pericol în
acest moment, dat fiind faptul că pe el trec mașini de mare tonaj și peridocuri cu lemne.
Menționează că banii propuși în Lista de investiții reprezintă cheltuieli cu documentația
tehnico-economică pe care o va prezenta ulterior spre aprobare Consiliului local unde se
va analiza oportunitatea investiției și dacă se consideră necesar se va rezolva o problemă
veche de peste 30 de ani.
Podul de la Gura Ruzii. Menționează că pentru a se putea intra pe acel pod trebuie
făcută o curbă de 90 de grade. Menționează că mașinile aparținând ISU nu pot interveni la
incendiu. La fel podul nu permite acces nici pentru mașini cu gabarit mare spre acea hală
care ar putea fi închiriată și care ar oferii multe locuri de muncă pentru oamneii din
municipiu.
S-a studiat posibilitatea eliminării balustrăzilor de la acel pod, dar nu se poate
deoarece balustrăzile existente sunt balustrăzi de rezistență.
Suma prevăzută pe Lista de investiții reprezintă contravaloarea întocmirii unei
documentații tehnico-economice care urmează a fi supusă atenției Consiliului Local.
Mai menționează că dumnealui nu are voie să se uite doar în „fața casei” ci este
obligat să aibă o privire de ansamblu peste tot în oraș. Amintește domnilor consilieri că
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dumnealor sunt chemați la ședințele de consiliu pentru a rezolva problemele importante ale
comunității, deoarece, în calitatea de aleși locali, potrivit legii sunt în slujba comunității ci
nu în slujba partidului politic de pe lista cărora au fost aleși.
Podul de Peste Crișul Alb, despre care amintește că este necesar pentru a crea o
alternativă a podului actual de pe strada Cloșca, care, dacă s-ar prăbuși, ar bloca accesul
în acea zonă a orașului. Menționează că acest pod nu este eligibil prin CNI drept urmare se
va construi un pod permanent cu susținere financiară din bugetul local.
În ceea ce privește strada General Vasile Milea care deservește aproximativ 4000 de
oameni din Zona Micro 1, apreciază că extinderea acesteia este necesară pentru o
circulație corectă pe acest drum.
Menționează că, la momentul când se va realiza extinderea de apă canal, aceasta se
va realiza pe spațiul verde, pe partea dreaptă fără a afecta partea carosabilă a străzii.
Cu privire la Podul care ar trebui să facă legătura între cele două segmente ale străzii,
apreciază că și acolo este o situație delicată care ar presupune realizarea unei rampe foarte
înalte care ar ajunge la nivelul etajului I al blocurilor din vecinătate, ceea ce ar crea, prin
traficul suplimentar un disconfort cetățenilor din zonă.
Mai menționează că, în viitor, odată cu reabilitarea SACET BRAD vor dispărea
conductele termice care traversează Luncoiul în acea zonă și se va putea crea un circuit
de-a lungul apei în sus, spre strada Victoriei și în jos, spre strada Moților.
Mai departe amintește că potrivit HCL s-a participat la licitație fiind achiziționat
terenul în suprafață de 2397 mp. situat pe str. General Vasile Milea iar banii prevăzuți în
buget în sumă de 85 mii lei sunt doar pentru achiziția acestuia.
Cu privire la strada Dacilor, menționează că este vorba despre prelungirea acesteia
până în strada Moților, iar banii prevăzuți în Lista de Investiții reprezintă cheltuieli cu
documentațiile tehnico-economice, după care urmează negocieri pentru achiziția de teren
cu proprietarii. Realizarea obiectivului propus înseamnă mult mai mult decât suma de 200
mii lei prevăzută în bugetul pe acest an. Apreciază că bugetul este un instrument dinamic
iar proiectele propuse sunt multianuale și menționează că ar fi ideal dacă peste noapte s-ar
putea face multe lucruri cu bani puțini. Precizează că pentru obiectivele noi de investiții
sunt prevăzuți în proiectul de buget actual
doar bani pentru contravaloarea
documentațiilor tehnico-economice.
În continuare, menționează că pe partea de infrastructură rutieră există un singur
vinovat, acela fiind S.C. APAPAROD S.A. DEVA, operator care nu a monitorizat
corespunzător executarea lucrărilor de refacere ale carosabilului.
În continuare, enumeră străzile reabilitate în anul 2017 cu IBU și anume: Lunca,
Abatorului, Herțești, Islazului, Crinului, parțial Vânătorilor, Iazului, Plopilor, Moților,
Țărățel, Horia, Crișan, Cloșca, Castanilor, Ecaterina Varga, 2000 m. la Valea Brad și
strada 1 Decembrie 2018 cu piatră cubică.
În acest an menționează că s-a lucrat la modul de prioritizare a lucrărilor de
întreținere și modernizare pentru fiecare stradă în parte fiind luate în calcul: lungimea,
lățimea, numărul de locuitori, zona fiscală și costul pe locuitor.
Enumeră străzile din zona A a căror carosabil va fi refăcut cu IBU în acest an, după
finalizarea intervențiilor S.C. APAPROD S.A. și anume: General Vasile Milea de la
blocul D3 la blocul D1, parcarea de la blocul D2, refacere parcare bloc A8 și A9 de pe str.
Libertății, str. Șoimilor, alee și parcare în spatele blocului B18-28 de pe str. Republicii,
străzile Nicolae Bălcescu, Protopop Vasile Damian, parțial Avram Iancu de la LIDL la
Filip.
În continuare precizează că au fost realizate liste cu propuneri similare și pentru
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zonele B, C și D ale localității, care vor fi anexă a Contractului subsecvent care urmează a
se încheia în acest la Acordul Cadru despre care menționează că are o valabilitate de 4 ani
și este valabil până în anul 2020.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că într-o ședință viitoare va supune
atenției Contractul subsecvent și Lista cu străzile care urmează să fie reabilitate.
Strada Horea va face obiectul unei lucrări de reabilitare și preluare a apei pluviale
iar în zona Botău de la Podul peste Valea Brad până la Podul de la Brătișa îmbrăcămintea
din piatră cubică va trebui înlocuită cu asfalt, la fel cum și alte străzi din zonele fiscale B și
C sunt prevăzute pentru asfaltare și anume: George Cosbuc, Teilor, Prunului, Poenița,
Rândunelelor, Vulturilor, Plaiuri, Miorița, Baladei.
În continuare menționează că sunt bani foarte puțini în condițiile în care trebuie
asigurată și subvenția pentru energia termică pentru lunile noiembrie și decembrie 2018.
În ceea ce privește Cinematograful, menționează că s-a decis câștigătorul, urmează
să se motiveze hotărârea instanței și se va începe lucrarea.
În ceea ce privește realizarea Conductei de gaz, menționează că s-au purtat discuții
cu un proprietar de teren, de la care urmează a se achiziționa o suprafață de teren, acesta
fiind necesară pentru realizarea accesului către terenul pe care l deținem în proprietate și
pe care se va realiza Stația pentru Reglare și Măsurare Gaz.
În continuare, menționează că în această primăvară SC APAPROD SA va interveni
pentru repararea neregulilor printre care și asfaltarea tronsonului cuprins între magazinul
LIDL și Gară.
Amintește și despre strada Ion Creangă despre care menționează că se va reabilita
în totalitate.
Domnul consilier local, Circo Ionel precizează că în cadrul discuțiilor purtate în
plenul comisiilor de specialitate s-a abținut de la vot, dar acum după ascultarea
argumentelor și vizionarea imaginilor cu obiectivele de investiții prezentate de către
domnul Primar și-a schimbat opinia și va vota „pentru” aprobarea bugetului municipiului
Brad pe anul 2018, în forma prezentată.
Nemaifiind alte discuții, doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează
că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel întreabă dacă la fundamentarea bugetului
pe anul 2018 s-a ținut cont și de parcarea de la Grădinița de pe strada Horea.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că da, se are în vedere demolarea clădirii
vechii școli, modificarea traseului străzii Aleea Magnoliei și amenajarea parcării pentru
autoturisme având în vedere că aceasta se află la o distanță mai mică de 100 de metri de
Grădinița Floare de Colț. De asemenea se are în vedere preluarea terenului de la fostul
sediu al Poliției Municipiului Brad în scopul construirii unor imobile noi pentru buna
funcționare a Grădiniței ”Floare de Colț” Brad.
Domnul consilier local, Bârea Vasile întreabă de ce doar acum, după 14 ani de când
ocupă funcția de Primar, dumnealui își manifestă interesul față de reabilitarea acestor
podețe. În accepțiunea dumnealui, apreciază că există mult mai multe străzi care necesită a
fi reparate decât strada General Vasile Milea pe care o consideră inutilă. Totodată,
menționează că în zona centrală există o mult mai mare nevoie de parcări decât zona de
Peste Luncoi.
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Concluzionează că pe dumnealui argumentele și prezentarea făcută de către domnul
Primar, Florin Cazacu nu l-au convins și că dumnealui consideră că banii ar putea fi mult
mai bine împărțiți.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că a prezentat prin imagini cum arată cele
două poduri și strada menționând că nu vor fi bani ca ele să se realizeze în acest an, se va
face o prioritizare astfel: Podul de la Valea Brad care duce spre pădurea proprietate
publică a Municipiului Brad, Podul de la Gura Ruzii, strada General Vasile Milea care
arată cel mai rău și este o continuare a străzii.
Domnul consilier local, David Dorin Sorin a precizat că s-a convins de necesitatea
reabilitării Podului de la Valea Brad nu și de necesitatea reabilitării străzii General Vasile
Milea și realizarea parcării de pe strada Dacilor, a prelungirii străzii Dacilor și a reabilitării
Podului de la Gura Ruzii.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că, banii prevăzuți în bugetul
municipiului Brad pe anul 2018 reprezintă doar necesarul pentru realizarea
documentațiilor tehnico –economice, iar datorită faptului că în acest moment nu știm cât
costă realizarea efectivă a acestor poduri, se va hotărî ulterior în Consiliul local în funcție
de banii pe care Municipiul Brad îi are.
Doamna consilier local, Golea Cornelia precizează că dumneaei a studiat proiectul
de buget și a observat că este fundamentat cu mare chibzuială, dar marea problemă este
faptul că există bani puțini. În continuare, menționează că dumneaei este de acord să se
realizeze acea investiție deoarece nu este o stradă lăturalnică și foarte mulți locuitori ai
municipiului Brad circulă pe acolo.
Precizează, de asemenea că este de apreciat faptul că, domnul Primar, Florin Cazacu
a luat în serios intervențiile avute de către domnii consilieri, dumneaei fiind acum după
prezentarea făcută, convinsă să voteze „pentru” aprobarea bugetului Municipiului Brad pe
anul 2018.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam solicită ca, atunci când sunt bani puțini
să-i investim cu prioritate, spunând că sunt multe străzi în oraș care necesită reparații
urgente, dând exemplu străzile Poenița și Săvești.
Menționează că se pune prea mare accent pe strada General Vasile Milea, nici dacă
s-ar realiza pietonală acolo.
Domnul Primar, Florin precizează că, potrivit Acordului Cadru străzile care urmează
să fie asfaltate sunt: Poienița, Rândunelelor, Vulturilor și plaiuri iar strada General Vasile
Milea este un obiectiv nou de investiții în acest an fiind prevăzuți bani doar pentru
realizarea documentației tehnico economice care ulterior urmează a fi supusă aprobării în
Consiliul Local. Menționează că la sfârșitul anului va prezenta a listă cu străzile care vor fi
asfaltate.
În continuare, doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea supune la vot
amendamentul propus de către domnul consilier local, Vasile Bârea și cu 5 voturi „pentru”
(Ionel Daniel Adam, Ioan Hărăguș, Dorin Sorin David, Vasile Bârea, Voicu Petru Huieț),
2 abțineri (Ionel Circo și Cornelia Golea) și 10 voturi împotrivă NU TRECE.
Domnișoara consilier juridic, 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. 2 lit. a
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
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completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor prezenți, respectiv 9
consilieri locali.
Doamna preşedinte de şedinţă,Cornelia Golea supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 12 voturi „pentru”, 5 abțineri (Ionel Daniel Adam, Vasile Bârea, Ioan Hărăguș,
Dorin Sorin David, Petru Voicu Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2018
privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018.
Punctul nr.1. Suplimentar. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă
gratuită Societății Naționale de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” S.A Mediaș, a
unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului Brad .
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 potrivit
prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată , cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiativă și
hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care
sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau
centrale.
Prin adresa nr. DRFT 3164/22.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 4340/05.02.2018, reprezentanții Societății Naționale de Transport Gaze Naturale
”TRANSGAZ” S.A. Mediaș au solicitat adoptarea unei hotărâri de consiliu privind
transmiterea în folosinţă gratuită Societății Naționale de Transport Gaze Naturale
”TRANSGAZ” S.A Mediaș, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al
Municipiului Brad, pe durata de execuție a Proiectului „Conductă de transport gaze
naturale Dn300 mm Mintia –Brad - Ștei, etapa I: tronson Mintia –Brad”.
În conformitate cu prevederile art. 130 alin. (2) lit. h din Legea nr. 123/2012 a
energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare,
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaș are dreptul să
folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică ocupate de obiectivele aferente
sistemului de transport, precum şi terenurile proprietate publică utilizate pentru lucrările de
execuţie, exploatare, întreţinere şi reparaţii, inclusiv terenurile care fac parte din fondul
forestier naţional, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
46/2008 - Codul silvic, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Terenurile care sunt afectate de lucrările proiectului ,,Conducta de transport gaze
naturale Dn 300 mm Mintia - Brad - Ștei - Tronson Mintia –Brad, județul Hunedoara”
aparțin domeniului public al Municipiului Brad asftel:
- Terenuri HPR în suprafață de 784 mp identificate în parcelele:
- Hpr 216 (pârâul Valea satului Mesteacăn);
- Hpr 998 (pârâul Minii) Hpr 1128- (Pârâul Herțești);
- Hpr 4841 (Parâul Golcesti); Hpr 4831- (Pârâul Tudorănesti);
- Hpr 4528; Hpr 2950 – (pârâul Racovei) situate în Municipiul Brad;
- Terenul PR în suprafață de 325 mp, identificat în parcela Pr 3980- (Pârâul
Lunca);
- Terenurile HCN în suprafață de 77 mp, identificat în parcela Hcn3095/1- canal,
situat în Municipiul Brad;
- Terenurile neproductive De în suprafață de 489 mp, identificate în parcelele:
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- De 1033 - (drum vicinal); De 1149 - (drum vicinal); De 3367/2 – (Str. Dealul
Tăului); De 1398- (drum exploatare); De 3198-(drum exploatare); De 3101- (drum
exploatare); De 3158- str. Pârâieni); De 3101- (drum exploatare) situate în Municipiul
Brad.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă 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 Petruş,
dă 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, dă 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind discuții, doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnișoara consilier juridic, 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. 3 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în
funcție, respectiv 11 consilieri locali.
Doamna preşedinte de şedinţă,Cornelia Golea supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2018 privind darea
în folosinţă gratuită Societății Naționale de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ”
S.A Mediaș, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului
Brad.
Punctul nr. 2. Suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei
Convenții Cadru pentru aprobarea regulilor procedurale privind condițiile de exercitare
a drepturilor de uz și servitute pentru suprafețele de teren aflate în proprietatea privată
a Municipiului Brad .
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 potrivit
prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată , cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiativă și
hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care
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sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau
centrale.
Prin adresa nr. DRFT 3164/22.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 4340/05.02.2018, reprezentanții Societății Naționale de Transport Gaze Naturale
”TRANSGAZ” S.A. Mediaș au solicitat adoptarea unei hotărâri de consiliu pentru
aprobarea încheierii unei Convenții Cadru pentru aprobarea regulilor procedurale privind
condițiile de exercitare a drepturilor de uz și servitute pentru suprafețele de teren aflate în
proprietatea privată a Municipiului Brad, pe durata de execuție a Proiectului „Conducta de
transport gaze naturale Dn300 mm Mintia –Brad - Ștei, etapa I: tronson Mintia –Brad” .
Obiectul convenţiei-cadru este exercitarea efectivă a dreptului de uz pentru
executarea lucrărilor necesare în vederea realizării Conductei de transport gaze naturale
Dn300 mm Mintia –Brad - Ștei, etapa I: tronson Mintia –Brad.
Cuantumul indemnizaţiei se va stabili prin negociere, limita maximă fiind
reprezentată de nivelul minim al chiriei pe metrul pătrat, stabilit pentru folosinţa unui teren
din aceeaşi categorie şi se calculează numai pentru suprafaţa de teren ce urmează a fi
efectiv ocupată pentru realizarea Conductei de transport gaze naturale Dn300 mm Mintia
–Brad - Ștei, etapa I: tronson Mintia - Brad.
Convenţia se va încheia pentru durata de timp necesară executării lucrărilor de
realizare a Conductei de transport gaze naturale Dn300 mm Mintia –Brad - Ștei, etapa I:
tronson Mintia – Brad, pentru accesul la locul de amplasare a acesteia precum și pentru
executarea lucrărilor de întreţinere.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă 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 Petruş,
dă 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, dă 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuții, doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnișoara consilier juridic, 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 9
consilieri locali.
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Doamna preşedinte de şedinţă,Cornelia Golea supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2018 privind
aprobarea încheierii unei Convenții Cadru pentru aprobarea regulilor procedurale
privind condițiile de exercitare a drepturilor de uz și servitute pentru suprafețele de
teren aflate în proprietatea privată a Municipiului Brad.
Punctul nr. 3 Suplimentar . Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării
într-o vizită de lucru în Republica Estonia și Olanda a Primarului Municipiului
Brad, domnul Florin Cazacu în perioada 4-10 martie 2018 .
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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
Municipiul Brad este la acest moment în căutarea unor noi oportunități de dezvoltare prin
atragere de investiții străine și prin implementarea unor practici de succes aplicate de alte
administrații locale. În acest context este necesară o extindere a legăturilor cu administrații
din țară, dar și din străinătate, precum și efectuarea unor schimburi de experiență
referitoare la administrația publică locală.
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 31912/08.12.2017,
Asociația Municipiilor din România a propus participarea domnului Primar Florin Cazacu,
în perioada 4-10 martie 2018, la o vizită de lucru în Republica Estonia și Olanda.
Această vizită de lucru are ca scop principal studierea experienței avansate a acestor
țări în digitalizare, regenerare urbană precum și stabilirea de contacte cu organizațiile
omologate și dezvoltarea unor parteneriate care să contribuie la promovarea bunelor
practici și a schimbului de specialiști și experiență de interes comun.
Această vizită are ca partener Ministerul Afacerilor Externe și instituțiile omologate
ale AMR din țările ce urmează a fi vizitate.
La articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea Primarului
Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu de a semna Contractul cu Asociația
Municipiilor din România.
Cheltuielile de deplasare ocazionate cu această deplasare au la bază prevederile
O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative și se suportă din
Bugetul Local al Municipiului Brad pe anul 2018 de la capitolul bugetar 51.02 Autorități
publice și acțiuni externe.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă 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 Petruş,
dă 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, dă citire raportului Comisiei pentru
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administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nemaifiind alte discuții, doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează
că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnișoara consilier juridic, 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. 2 lit. a
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor prezenți, respectiv 9
consilieri locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi „pentru”, 1 abținere (Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 17/2018 privind aprobarea deplasării într-o vizită de lucru în
Republica Estonia și Olanda a Primarului Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu
în perioada 4-10 martie 2018.
În continuare, domnul Primar Florin Cazacu precizează că în sală este prezent
domnul Horea Golea - șeful Ocolului Silvic Brad și solicită acordul domnilor consilieri
pentru a prezenta pe scurt modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică a Municipiului Brad.
Domnii consilieri locali sunt de acord cu propunerea făcută de către domnul Primar
și astfel domnul Horea Golea prezintă pe scurt modul de administrare și exploatare a
pădurii aparținând domeniului public al Municipiului Brad.
Domnul Horea Golea arată că, potrivit reglementărilor prevăzute de H.G.R. nr.
715/2017 valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică se face
potrivit unui Regulament. În continuare, precizează că în anul 2018, conform
amenajamentelor silvice din pădurea proprietate publică a Municipiului Brad se poate
exploata o cantitate de 1464 mc. material lemnos din care 862 mc. lemn de foc iar
diferența lemn pentru lucru.
În continuare expune pe scurt posibilitățile de valorificare a materialului lemnos și
ordinea de priorități.
De asemenea, fiind întrebat de către domnul consilier local, Vasile Bârea despre
posibilitatea deschiderii unui depozit de material lemnos în municipiul Brad, acesta
prezintă atât condițiile de deschidere ale depozitului cât și cheltuielile cu întreținerea unui
astfel de depozit (aproximativ 1700 mii lei). Mai menționează în continuare și
inconvenientul dat de traversarea permanentă a Municipiului Brad cu camioanele
încărcate cu lemne.
În continuare, aduce la cunoștința domnilor consilieri locali, faptul că, în acest
moment există 14 mii mc. de material lemnos din pădurea proprietatea Statului Român
marcat pentru a fi valorificat, dar, deși s-au repetat de mai multe ori licitațiile, nu s-a
încheiat decât un singur contract de exploatare pentru 1000 mc. material lemnos.
În continuare, domnul Primar Florin Cazacu îi solicită directorului Ocolului Silvic
Brad –domnul Horea Golea să participe la ședința ordinară de consiliu de luna viitoare
unde va fi supus dezbaterii și aprobării atât proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli a Ocolului Silvic Brad cât și proiectul de hotărâre privind
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trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a
Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia.
Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, declară
închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data
de 7 februarie 2018.
Brad, 07.02.2018

SECRETAR
CARMEN – IRINA BORA
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