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încheiat azi, 08 aprilie 2016, 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 08 aprilie 2016 prin Dispoziţia nr. 285/08.04.2016 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 08 aprilie 2016.
La şedinţă au fost prezenţi  13 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în

funcţie,  4 consilieri locali fiind absenţi (Alexandra Chiş, Ionel Daniel Adam, Florin Ioan
Străuţ şi Cristian Serafim Leucian).

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi domnişoara c.j. David
Mihaela care prin Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de
conducere temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului de
maternitate (sarcină şi lăuzie) a doamnei Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului
Brad.

În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A., doamna ec. Mariana Bordea – Contabil şef al S.C. Termica Brad S.A.
şi doamna Gabriela-Octavia Petrean – şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, mulţumeşte domnilor consilieri
pentru prezenţă şi precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe de îndată este impusă
de necesitatea aprobării acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al
Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/
fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi
desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu
personalitate juridică, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea
unor obiective de interes public local.

De asemenea, domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo menţionează că
urgenţa convocării acestei şedinţe de îndată este impusă şi de necesiatatea aprobării
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C.  TERMICA BRAD S.A. din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, precum şi de  necesitatea modificării
cuantumului ajutorului de urgenţă prevăzut la pct.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului
Local nr. 20/2016.



Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că la pct. 2 din
Anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 20/2016 s-a aprobat  acordarea unui  ajutor de
urgenţă în cuantum de până la 1200 lei pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile de
înmormântare pentru persoanele şi familiile beneficiare de ajutor social sau pentru o
persoană care face parte dintr-o familie în care veniturile pe persoană sunt mai mici decât
salariul minim brut pe ţară garantat în plată, dar valoarea ajutorului social este deseori
insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor aferente.

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 Mihaela David, Secretar al Municipiului Brad
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, Aurel Vasile Circo, pentru a prelua conducerea şedinţei.

Domnul preşedinte de şedinţă,  Aurel-Vasile Circo, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi:

1.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de
la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate,
asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care
îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu
personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi
nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2015 al  S.C.  TERMICA BRAD  S.A. – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

3.    Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2016
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, supune aprobării  Ordinea de zi
şi cu 13 voturi „pentru”, 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 aprobarea acordării de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad,
cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat



care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de
interes public local – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de motive
în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în urma solicitărilor de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad în anul 2016, înaintate de către
persoanele fizice autorizate/atestate, de asociaţii/fundaţii/organizaţii fără scop
patrimonial, cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului
Brad, de cultele religioase române cu personalitate juridică, cluburile sportive de drept
privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de
interes public local, comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.
27/2015, cu respectarea prevederilor legale şi a principiilor de atribuire a contractelor de
finanţare nerambursabilă propune, conform Procesului Verbal nr. 12.528/04.04.2016,
întocmit de către aceasta, acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al
Municipiului Brad următoarelor persoane juridice :

- Parohia Greco - Catolică Brad                                             3.500 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Mesteacăn                                 5.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Ţărăţel                                       6.500 lei;
- Parohia Romano Catolică 10.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Brad III 75.000 lei;
- Asociaţia Montană Speozarand                                             3.000 lei;
- Asociaţia Sportivă  Metalul  Crişcior - Brad 30.000 lei;
- Asociaţia  Intersecţia 21  Brad 12.000 lei;
- Clubul Sportiv ,,Armata - Aurul” Brad 140.000 lei;
- Empi  Karate Club  Brad 15.000 lei.

La  acest proiect se ataşează în copie anunţul de participare la selecţia publică de
proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul
local al Municipiului Brad pe anul 2016 publicat în Monitorul Oficial al României nr.
38/25.02.2016, pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, precum şi în publicaţiile de interes
local: Mesagerul Hunedorean şi în Accent Media.

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că nici unul dintre solicitanţi nu a
primit finanţarea cerută prin proiectele depuse, lista pentru depunerea proiectelor fiind
deschisă căci în luna septembrie 2016 va mai fi o sesiune de selecţie a proiectelor.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, precizează că toate proiectele
depuse conţin cerinţele eligibile, însă fiecare solicitant a primit o finanţare mai mică decât
s-a solicitat.

Domnul consilier local, Mihai Mureş întreabă dacă Biserica Ortodoxă Română
Brad II a primit finanţare?

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că nu s-a depus nici un proiect de către
Biserica Ortodoxă Română Brad II.



Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, arată că la acordarea finanţării
s-a ţinut cont de procentul de 71% din suma solicitată, împărţirea sumelor fiind realizată
şi în funcţie de acest procent.

Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan întreabă dacă pot depune proiecte şi
organizaţiile neguvernamentale?

Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că poate depune proiecte orice
persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, 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. 2 lit. a) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,
respectiv 9 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” 4 consilieri locali fiind absenţi  (Alexandra Chiş, Ionel
Daniel Adam, Florin Ioan Străuţ şi Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 56/2016 pentru aprobarea acordării de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad,
cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept
privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor
obiective de interes public local.

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016 al  S.C.  TERMICA BRAD  S.A. – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  de
motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că urmare adresei S.C. TERMICA
BRAD S.A. nr. 734/28.03.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
11.567/29.03.2016  prin care se solicită aprobarea de către Consiliul Local al
Municipiului Brad a bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2016, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  cele solicitate.

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat în  Adunarea  Generală a Acţionarilor
de la  S.C. TERMICA BRAD S.A. prin Hotărârea A.G.A. din data de 25.02.2016.

Astfel se estimează pentru anul 2016 venituri totale de 8.797 mii lei şi cheltuieli
totale de 8.379 mii lei, cu un rezultat brut (profit) de  418  mii lei.

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo menţionează că au fost diferite
comentarii la şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la  S.C. TERMICA BRAD S.A.,



iar obiecţiunile au fost însuşite de Consiliul de administraţie al societăţii.
Domnul consilier local, Ioan Hărăguş întreabă dacă în cazul în care primeşti

subvenţie ai voie să faci profit?
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo menţionează că profitul trebuie

să fie rezonabil sub 5%, iar până la data de 15 aprilie 2016 trebuie reglat pentru anul
2015.

Domnul consilier local, Vasile Podaru, precizează că potrivit art. 49 din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, nu votează acest proiect fiindcă este angajat la S.C. TERMICA BRAD S.A..

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, întreabă dacă mai sunt şi alte
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, 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 locali prezenţi,  respectiv 7 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 12 voturi „pentru” 4 consilieri locali fiind absenţi  (Alexandra Chiş, Ionel
Daniel Adam, Florin Ioan Străuţ şi Cristian Serafim Leucian) iar domnul consilier local
Vasile Podaru nu a votat, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2016 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al  S.C.  TERMICA BRAD
S.A.

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 20/2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  de
motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în conformitate cu prevederile art. 28
alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi
completările ulterioare ”Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă
familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de
necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii,
accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite,
stabilite prin hotărâre a consiliului local!”

La punctul 2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 20/2016 s-a aprobat
acordarea unui  ajutor de urgenţă în cuantum de până la 1200 lei pentru acoperirea unei
părţi din cheltuielile de înmormântare pentru persoanele şi familiile beneficiare de ajutor
social sau pentru o persoană care face parte dintr-o familie în care veniturile pe persoană
sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

Dat fiind că suma aprobată pentru ajutorul de înmormântare este deseori
insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor aferente şi având în vedere situaţiile deosebite



în care se află unele familii din municipiul Brad,  beneficiare de ajutor social sau persoane
provenind dintr-o familie în care veniturile pe persoană sunt mai mici decât salariul
minim brut pe ţară garantat în plată,  care solicită  acordarea de ajutor de urgenţă pentru
acoperirea unei părţi din cheltuielile de înmormântare ale copiilor decedaţi în Italia, se
impune  modificarea cuantumului prevăzut la pct. 2 din Anexa la Hotărârea Consiliului
Local  nr. 20/2016, de la suma de 1200 lei la suma de ____ lei.

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează  că în momentul de faţă Municipiul Brad
se confruntă cu două cazuri de deces în Italia, dar menţionează că Ministerul Afacerilor
Externe suportă cheltuielile de repatriere a persoanelor decedate în cazul în care în ţara
unde au decedat nu este permisă legal incinerarea sau înhumarea.

Domnul Primar, Florin Cazacu arată că în Italia este legal permisă incinerarea
persoanelor decedate, dar familiile celor decedaţi în acest caz doresc repatrierea lor şi
înmormântarea în ţară.

Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că în acest caz comunitatea
românească din Italia a adunat suma de 2500 Euro, iar în data de 08.04.2016 ar urma să se
facă repatrierea trupurilor neânsufleţite.

Tot dumnealui precizează că acest proiect a fost iniţiat pentru a se putea ajuta
persoanele aflate în cazuri excepţionale, astfel că propune modificarea cuantumului
aprobat.

În urma discuţiilor purtate domnii consilieri au convenit de comun acord modificarea
cuantumului prevăzut la pct. 2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 20/2016, de
la suma de 1200 lei la suma de 2.000 lei.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel -Vasile Circo, 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 locali prezenţi,  respectiv 7 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” 4 consilieri locali fiind absenţi  (Alexandra Chiş, Ionel
Daniel Adam, Florin Ioan Străuţ şi Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 58/2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
20/2016.

Domnul Primar, Florin Cazacu arată că reiterează invitaţia pentru târnosirea
Bisericii Ortodoxe Române Brad III, care va avea loc în data de 17 aprilie 2016.

Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că se aşteaptă prezenţa a peste 1.000
de persoane,  astfel că va trebui asigurată buna desfăşurare a acestui eveniment, care se va
materializa într-o agapă de post.



Domnul Primar, Florin Cazacu invită toţi consilierii locali la acest eveniment şi
menţionează că printre ctitorii lăcaşului de cult, Consiliul Local Brad are un loc
important.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, mulţumeşte încă o dată
doamnelor şi domnilor consilieri locali pentru prezenţă.

Nemaifiind  alte discuţii, domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel-Vasile Circo, declară
închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 08 aprilie 2016.

Brad, 08.04.2016

SECRETAR,
MIHAELA DAVID


