R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PR O C E S - VER BAL
încheiat azi, 07 octombrie 2019, cu ocazia şedinţei extraordinare, convocată de
îndată, a Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa extraordinară din
data de 07 octombrie 2019 s-a făcut de îndată, telefonic, în data de 07.10.2019, prin
Dispoziţia nr. 639/07.10.2019 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu
prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin. 4, art. 135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b
și e, alin. 3 lit. b și art. 196 alin. 1 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
La şedinţă au fost prezenţi 14 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, 3
consilieri locali fiind absenți (Vasile Bârea, Bogdan Sorin Ștefea și Dorin Sorin David).
În calitate de invitați au participat: domnul Grosu Adrian – director a S.C.
TERMICA BRAD S.A., doamna Petrean Gabriela – Octavia – șef Serviciu Buget, Finanțe,
Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, doamna Ionescu Monica Elena - inspector în cadrul Compartimentului
Investiții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Secretar General al
Municipiului Brad, Carmen – Irina Bora.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi
prevederile art. 137 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina
Bora, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia.
Totodată, doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,
reaminteşte consilierilor locali prezenţi prevederile art. 228 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 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 procesulverbal 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”.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi
precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de concesionarea cât mai
operativă a serviciului public de salubrizare – activitatea de ”curățare și transport a
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț” în municipiul Brad, în sezonul rece 2019 - 2020, de necesitatea aprobării plății în
avans a subvenției în scopul acoperirii diferențelor de preț la energia termică livrată
populației, și prețul local al energiei termice facturate populației pentru lunile noiembrie și
decembrie 2019, pentru asigurarea furnizării energiei termice în municipiul Brad, cât și de
necesitatea realizării obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE
GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
În continuare, doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,
dă cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, pentru a prelua conducerea
şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata
prezentării materialelor și dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru
acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației și prețul local al

energiei termice facturate populației pentru lunile noiembrie și decembrie 2019 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate – Revizuit și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
interne din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
5. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin procedură simplificată a serviciului
public de salubrizare – activitatea de ”curățare și transport a zăpezii de pe căile publice
și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț” în municipiul Brad,
județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot ordinea de zi prezentată
care se aprobă cu 14 voturi "pentru”, 3 consilieri locali fiind absenți (Vasile Bârea,
Bogdan Sorin Ștefea și Dorin Sorin David).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că rectificarea bugetară propusă spre
analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin. 2 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului
bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.1, lit.
a şi b, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a
bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite”.
Având în vedere că la bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2019 s-au
încasat venituri în plus față de cele prognozate în sumă totală de 148,08 mii, prin prezentul
proiect de hotărâre a propus majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2019
atât la venituri, cât și la cheltuieli cu suma de 148,08 mii lei după cum urmează:
La venituri:
- 42.02 – ”Subvenții de la bugetul de stat”…………………….......3,15 mii lei;
- 48.02 – ”Sume primite de la U.E …………………………….. 144,93 mii lei.
La cheltuieli:
- 65.02 –„Învățământ ” ……………….…………………………124,31 mii lei;
- 70.02 - „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”…………….… 23,77 mii lei.

Ținând cont de necesarul de fonduri la unele capitole bugetare și posibilitatea
diminuării la altele, se impune a se efectua virări de credite de la un capitol bugetar la altul
după cum urmează:
- 51.02. – autorități publice și acțiuni externe…………..… +73 mii de lei;
- 70.02 - „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”… …. . - 73 mii lei.
Totodată, la capitolul bugetar stibili și energie”, s-a încasat suma de 5 mii lei
reprezentând plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, sumă care va fi
alocată la obiectivul de investiții ”Construire Centrală Termică în Cogenerare”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad ,Carmen - Irina Bora, 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. 139 alin. 3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în
funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru”, 3 consilieri locali absenți (Vasile Bârea, Bogdan
Sorin Ștefea și Dorin Sorin David)se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2019
privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în avans a subvenției
pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației și prețul local
al energiei termice facturate populației pentru lunile noiembrie și decembrie 2019–
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, în situaţia în care autorităţile
administraţiei publice locale aprobă preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei
mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice
livrate populaţiei, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenţei
dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate
populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.
Conform prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele
măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a
populației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceste sume se pot
acorda în avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de
energie termică pentru populaţie, în vederea finanţării constituirii de către producători a
stocurilor de păcură pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente
constituirii acestor stocuri.

Ținând cont de necesitatea constituirii stocului de păcură în vederea începerii
furnizării de energie termică pentru populația municipiului Brad, județul Hunedoara, prin
adresa nr. 1983/02.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
37.930/02.10.2019, S.C. TERMICA BRAD S.A., a solicitat acordarea în avans a sumei
necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a
energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației
pentru lunile noiembrie și decembrie 2019.
În scopul acoperirii diferențelor de preț la energia termică livrată populației este
necesară plata în avans către S.C. TERMICA BRAD S.A. a sumei de 2.822,872 lei
(inclusiv TVA) pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie
termică în sistem centralizat a populației.
În acest sens s-a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune plenului Consiliului
Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin această hotărâre se aprobă
acordarea întregii sume de 2.822,872 lei dar acum se va plăti, în avans, doar suma de 599
mii lei, ceea ce înseamnă suma de bani necesară pentru aproximativ 600 tone de păcură,
urmând ca pe parcurs să se plătească și diferența. În continuare, îl întreabă pe domnul
director al S.C. TERMICA BRAD S.A. care este prezent în sală dacă are păcură în stoc.
Domnul Grosu Adrian, director al S.C. TERMICA BRAD S.A., menționează că de
mâine, respective 8 octombrie 2019, va, începe livrarea de păcură.
Totodată, domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că și pentru acest sezon rece
se va menține preţul local de facturare al energiei termice livrată populaţiei municipiului
Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, în valoare de 223,60 lei/Gcal, la fel ca și
anul trecut, cu toate că prețul păcurii a crescut.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretarul Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 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.
139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru”, 3 consilieri locali fiind absenţi (Vasile Bârea,
Bogdan Sorin Ștefea și Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
140/2019 privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea
diferențelor de preț la energia termică livrată populației și prețul local al energiei
termice facturate populației pentru lunile noiembrie și decembrie 2019.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate –
Revizuit, a indicatorilor tehnico-economici - actualizați și a cheltuielilor care nu se

finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții
„ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL
BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A.
MEDIAS a alocat resurse financiare în Programul de Modernizare Dezvoltare Investiții pe
anul 2016 pentru obiectivul „Conducta Ø12” Mintia – Brad - Ștei”.
Conducta de transport gaze naturale presiune înaltă la care au început lucrările de
construire în data de 18 martie 2019 va traversa municipiul Brad prin partea vestică.
Pentru distribuția gazelor naturale în municipiul Brad, prin H.C.L. nr. 130/2015 sa înființat Serviciul Public de Distribuție a Gazelor Naturale în municipiul Brad, județul
Hunedoara.
Sistemul de distribuție care, printru-un racord de înaltă presiune și Stația de Reglare
Măsurare Predare propusă a se monta în partea de vest a municipiului Brad, adiacent
străzii Crângului, se va cupla la conducta de transport gaze naturale de înaltă presiune
proiectată pe traseul Mintia - Brad.
Municipiul Brad, prin Primar, a comandat proiectul Studiu de Fezabilitate nr.
786/2015 – Revizia 2 - „ÎNFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”, proiect care a fost elaborat de
către S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. Deva.
Conform legislației în vigoare la acea dată, Studiul de fezabilitate a fost înaintat
ANRE în vederea obținerii avizului pentru inițierea procesului de atribuire a concesiunii
serviciului public de distribuție a gazelor naturale în municipiul Brad. În urma analizării
documentației tehnico – economice, ANRE a solicitat revizuirea acesteia. Astfel Studiul
de fezabilitate a fost revizuit de două ori, ANRE emițând Avizul nr. 21.337/2017 pentru
Revizia 2.
Sistemul de distribuție, cu o lungime totală inițială de 37,9 km, ulterior de 41,28 km
se va realiza în termen de 48 de luni.
Investiţia propusă va crea oportunitatea alimentării cu gaze naturale a 4.125
apartamente din 149 blocuri de locuinţe, 3.000 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.
Numărul și diversitatea consumatorilor motivează introducerea gazului natural, care
este un combustibil igienic, ușor de transportat, relativ ieftin, arde aproape complet și nu
are nevoie de spații de depozitare.
Scopul realizării acestui obiectiv de investiții este îmbunătăţirea continuă a calităţii
vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare prin crearea unor comunităţi capabile să
gestioneze şi să folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare
ecologica şi socială a economiei în vederea asigurării sustenabilităţii, prosperităţii,
protecţiei mediului şi coeziunii sociale.
Având în vedere aspectele prezentate, s-a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin
care s-a propus aprobarea Studiului de Fezabilitate nr. 786/2015 - Revizuit „ÎNFIINTARE

SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL
HUNEDOARA” și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții
„ÎNFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL
BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
S-a propus, de asemenea, aprobarea Devizului General al acestui obiectiv de
investiții în valoare totală de în valoare totală de 35.962.034,70 lei cu TVA, respectiv
30.283.857,59 lei fără TVA, din care C+M = 32.536.852,68 lei cu TVA, respectiv
27.341.893,01 lei fără TVA.”
Datorită valorii mari a investiției de 35.962.034,7 lei cu TVA, Municipiul Brad va
solicita sprijin financiar din Fondul de Dezvoltare și Investiții, gestionat de Comisia
Națională de Strategie și Prognoză.
Conform art. 1-10 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și
a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative pentru
obiectivele de dezvoltare și investiții, unitățile administrativ - teritoriale sunt obligate să
transmită documente și acte justificative printre care hotărârea consiliului local de
aprobare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici.
Precizează că principalii indicatori tehnico-economici sunt:
1.VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI este de 35.962.034,70 lei cu TVA,
respectiv 30.283.857,59 lei fără TVA;
2.C+M este de 32.536.852,68 lei cu TVA, respectiv 27.341.893,01 lei fără TVA;
3.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI - 48 luni
4.CAPACITĂȚI:
a. Conducta de înaltă presiune, racord la SNTGN L-50 m; Dn-150 mm;
b. Drum acces SRMP cu L-70m
c. Stația de Reglare Măsurare Predare Q-9100 mc/h
d. Rețea de distribuție gaze naturale: 41,28 km
e. Racorduri la sistemul de distribuție gaze naturale: 2003 buc.
Menționează că, cheltuielile care nu se finanțează din fond și trebuie susținute din
fonduri de la bugetul local și le enumeră:
- amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 142.084,81 lei cu
TVA ;
- documentații suport și cheltuieli pentru obținerea avize – 460.113,61 lei cu TVA;
- cheltuieli diverse și neprevăzute – 678.019,90 lei cu TVA;
- cheltuieli pentru informare și publicitate – 11.900 lei cu TVA;
- pregătirea personalului de exploatare – 11.900 lei cu TVA.
Astfel, valoarea totală a cheltuielilor neeligibile este în cuantum de 1.304.018,32 lei
cu TVA, respectiv 1.095.813, 37 lei fără TVA, sumă pe care o propun a fi aprobată a fi
finanțată din bugetul local și, ulterior, cuprinsă în Capitolul 70 –„locuințe, servicii și
dezvoltare publică” din Lista – Sinteză a Cheltuielilor de Investiții pe anul 2019.
În contextul celor de mai sus supune spre dezbatere plenului Consiliului Local al
Municipiului Brad proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că trebuie realizat cu prioritate
branșamentul rețelei la instituții. Concesionarul va prelua rețeaua. Distribuția va fi un
serviciu propriu al Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ștefan, întreabă dacă contribuția noastră va fi
prinsă pe un an sau multianual.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că durata de realizare a investiției este
de 48 de luni.
Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ștefan, întreabă dacă va beneficia și comuna
Crișcior de rețeaua de gaz.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că intersul nostru este realizarea
acestei investiții în municipiul Brad, cât despre Crișcior nu intră în atribuțiile noastre.
Domnul consilier local, Adam Ionel – Daniel, precizează că ar fi fost bine să fie
gândită să ajungă și la Gura Barza.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretarul Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 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.
139 alin. 3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali prezenți,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre
în ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru”, 3 consilieri locali fiind absenţi (Vasile
Bârea, Bogdan Sorin Ștefea și Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 141/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate – Revizuit, a
indicatorilor tehnico-economici - actualizați și a cheltuielilor care nu se finanțează
din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții
„ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL
BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
130/2015 a fost înființat Serviciul Public de Distribuție a Gazelor Naturale în municipiul
Brad, Județul Hunedoara.
Datorită valorii mari a investiției „ÎNFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE
NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”, respectiv 35.962.034,7

lei cu TVA și ținând cont de prevederile legale în vigoare, Municipiul Brad, fiind în
imposibilitatea acoperirii întregii sume, este nevoit să solicite sprijin financiar din Fondul
de Dezvoltare și Investiții gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.
În acest sens, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea
contractării unei finanțări rambursabile interne din cadrul Fondului de Dezvoltare și
Investiții, în valoare de 28.564.802,58 lei, cu o maturitate de 20 de ani.
Pentru rambursarea acestui împrumut, din bugetul local al Municipiului Brad se
asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes
local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a
perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări
rambursabile;
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
Datele expuse se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul
expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
În contextul celor de mai sus supun spre dezbatere plenului Consiliului Local al
Municipiului Brad proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Hărăguș Iona, întreabă cu ce garantăm împrumutul.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că împrumutul va fi garantat din bugetul
local al Municipiului Brad, însă, inițial, va fi acordată o perioadă de grație. În această
perioadă vor fi încasate la bugetul local sume din redevență și altele, astfel că această
garanție nu va fi o problemă.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretarul Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 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.
139 alin. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali prezenți,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru”, 3 consilieri locali fiind absenţi (Vasile Bârea,
Bogdan Sorin Ștefea și Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
142/2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne din
cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții.

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin procedură
simplificată a serviciului public de salubrizare – activitatea de ”curățare și transport a
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț” în municipiul Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de
aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru concesionarea cât mai
operativă a serviciului public de salubrizare – activitatea de ”curățare și transport a
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheț” în municipiul Brad, județul Hunedoara, în sezonul rece 2019 – 2020 se impune
aplicarea procedurii simplificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Precizează că valoarea estimată a serviciilor ce necesită a fi efectuate este de
aproximativ 1.000.000 lei fără TVA.
Costurile vor fi achitate din bugetul local al Municipiului Brad de la cap. Bugetar
”Cheltuieli curente – situații de urgență”.
Serviciile vor fi achiziționate de la o societate comercială care dispune de utilajele
necesare efectuării acestor servicii și care se va putea autoriza ANRSC după încheierea
contractului de concesiune. Prestațiile se vor deconta în baza situaţiilor de plată prezentate
şi confirmate de către compartimentul de specialitate.
Pentru prestarea serviciilor se vor transmite solicitări scrise către societăți
comerciale capabile să asigure prestarea acestor servicii, în vederea emiterii unor oferte de
preț ce vor fi negociate cu o comisie de evaluare desemnată prin dispoziția primarului.
Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
concesionării prin procedură simplificată a serviciului public de salubrizare – activitatea
de ”curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a
acestora” în municipiul Brad, județul Hunedoara.
În acest sens propune, de asemenea, aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de
salubrizare al municipiului Brad pentru activitatea privind ”curăţarea şi transportul
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheţ”, a criteriilor de selecție a ofertelor pentru concesionarea serviciului contractului,
a contractului - cadru de concesionare a acestui serviciu și, implicit, împuternicirea
primarului să semneze acest contract.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretarul Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 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.
139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, necesită votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți,
respectiv 8 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru”, 3 consilieri locali fiind absenţi (Vasile Bârea,
Bogdan Sorin Ștefea și Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
143/2019 privind concesionarea prin procedură simplificată a serviciului public de
salubrizare – activitatea de ”curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț” în municipiul Brad,
județul Hunedoara.
Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Vasile Podaru, declară
închise lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al
Municipiului Brad din data de 07 octombrie 2019.

Brad, 7 octombrie 2019

SECRETAR GENERAL,
CARMEN – IRINA BORA

