R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 10 mai 2018, 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 10 mai 2018 prin Dispoziţia nr. 274/10.05.2018 emisă de Primarul
Municipiului Brad, în conformitate prevederilor art. 39 alin. 4 şi ale art. 68 alin. 1 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de 10 mai 2018.
La şedinţă au fost prezenţi 13 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în
funcţie, 4 consilieri locali fiind absenți (Adam Ionel Daniel, David Dorin Sorin, Huieț
Petru Voicu și Hărăguș Ioan).
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora, Secretarul Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, prevederile art.
40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul
Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia.
Totodată, doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul Municipiului Brad,
reaminteşte consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 49 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi
anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul
local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea
inclusiv , are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local,
cu excepția situațiilor prevăzute de art. 57 alin. 4^1 și art. 101 alin. 3^1.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1 )
sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ.
Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul Municipiului Brad, dă
cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, pentru a prelua conducerea
şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi
precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de alocarea Municipiului
Brad a sumei de 1.116,85 mii lei pentru modernizare Punct Termic 22 și rețele aferente și
1.141,92 mii lei pentru adaptarea și optimizarea rețelei de transport agent termic pentru
Centrala Termică în municipiul Brad prin Ordinul nr. 4579/2018 privind alocarea unor
sume pentru cofinațarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor

centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform programului
„Termoficare 2006 – 2020, căldură și confort”, precum și de repartizarea Municipiului
Brad a sumei de 13,14 mii lei pentru elaborarea Planului Urbanistic General a localității,
conform celor comunicate prin adresa Consiliului Județean Hunedoara nr.
6865/04.05.2018, aspecte care impun o rectificare a bugetului local al Municipiului Brad
pe anul 2018.
Ulterior, domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1
Iunie 2018 – Ziua Internaţională a Copilului care se va desfășura în data de 31 mai 2018 iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de recunoștință” veteranilor de
război din municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel supune aprobării Ordinea de
zi şi cu 13 voturi „pentru” și 4 consilieri locali absenți (Adam Ionel Daniel, David
Dorin Sorin, Huieț Voicu Petru și Hărăguș Ioan) 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 privind rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2018.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, 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 prin Ordinul nr. 4579/2018 privind
alocarea unor sume pentru cofinațarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform
programului „Termoficare 2006 – 2020, căldură și confort” s-a alocat Municipiului Brad
suma de 1.116,85 mii lei pentru modernizare Punct Termic 22 și rețele aferente și 1.141,92
mii lei pentru adaptarea și optimizarea rețelei de transport agent termic pentru Centrala
Termică în municipiul Brad, iar prin adresa Consiliului Județean Hunedoara nr.
6865/04.05.2018 s-a comunicat repartizarea Municipiului Brad a sumei de 13,14 mii lei
pentru elaborarea Planului Urbanistic General a localității.
Față de cele de mai sus și ținând cont de faptul că la bugetul local s-au încasat
venituri în plus față de cele prognozate în sumă de 61,00 mii lei, a inițiat prezentul
proiect de hotărâre și a propus majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul
2018 atât la venituri, cât si la cheltuieli cu suma de 2.332,91 mii lei, după cum urmează:
La venituri se modifică următoarele capitole bugetare:
- 07.02 – „Impozite și taxe pe proprietate”………………………..1,80 mii lei;
- 18.02 – „Ale impozite și taxe fiscale”………………………… .35,20 mii lei;
- 30.02 – „Venituri din proprietate”………………………………24,00 mii lei;
- 42.02 – „Subvenții de la bugetul de stat”….…………………2.271,91 mii lei.
La cheltuieli se modifică următoarele capitole bugetare:
- 51.02 - ”Autorități publice și acțiuni externe”………………...…30,00 mii lei;

- 61.02 – „Ordine publică și siguranță națională ”…………………1,00 mii lei;
- 70.02 - ”Locuințe servicii și dezvoltare publică”..…….………..43,14 mii lei;
- 81.02 - ”Combustibili și energie”…………………………...2.258,77 mii lei.
De asemenea, pentru ducerea la îndeplinire a decizie Curții de Conturi nr.
65/29.07.2017, la capitolul bugetar 81.02 „Combustibili și energie”, s-a încasat suma de
823,00 mii lei reprezentând plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent,
sumă ce va fi alocată la titlul „Energie termică”.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuții pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, menţionează
că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în
funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” și 4 consilieri locali absenți (Adam Ionel Daniel,
David Dorin Sorin, Huieț Voicu Petru și Hărăguș Ioan) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 71/2018 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2018.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, 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 prin adresa nr. 3.153/03.05.2018,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 12.661/03.05.2018, Spitalul Municipal
Brad a înaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat al acestei instituţii pe anul 2018, în urma avizării de către Consiliul de
administraţie.
Pentru rectificarea Bugetului de Venituri şi cheltuieli iniţial s-a ţinut cont de:
- Contractul de sponsorizare nr.4669/30.03.2018 în baza căruia bugetul se
majorează cu suma de 55,80 mii lei;
- Angajamentele aferente Titlului II Bunuri si servicii efectuate si prognozate
a se efectua in continuare;
- Recalcularea salariilor.
În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal
Brad se majorează în cadrul veniturilor cu suma de 55,80 mii lei, astfel:
- Cod 37.10.01 „Donații si sponsorizări” cu suma de 55,80 mii lei - sumă care
va fi utilizată pentru reparații curente = 27,70 mii lei și alte cheltuieli de investiții
(aparatură medicală) = 28,10 mii lei;
- Cod 37.10.03 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea
secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)” cu suma de 28,10 mii lei;

- Cod 37.10.04 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” cu suma de 28,10
mii lei.
În cadrul cheltuielilor se efectuează modificări în sumă de + 1.438,10 mii lei/1.382,30 mii lei, acestea majorându-se per total cu suma de 55,80 mii lei.
La SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – CHELTUIELI CURENTE se
efectuează modificări în sumă de +1.410 mii lei/- 1.382,30 mii lei, astfel:
- Titlului I „Cheltuieli de personal” - virări de credite in sumă de +1.260,00 mii
lei/ -1.260,00 mii lei
o 10.01.01 „Salarii de bază”
= +1.260,00 mii lei;
o 10.01.06 „Alte sporuri”
= - 300,00 mii lei;
o 10.01.11 „Fond aferent plății cu ora”
= - 742,00 mii lei;
o 10.01.17 „Indemnizații de hrană”
= - 110,00 mii lei;
o 10.01.30 „Alte drepturi salariale în bani”
= - 30,00 mii lei;
o 10.03.06 „Contribuții pentru concedii și indemnizații” = - 30,00 mii lei;
o 10.03.07 „Contribuţia asiguratorie pentru muncă”
= - 28,00 mii lei;
o 10.03.08 „Contribuţii plătite de angajator în numele angajatului”
=
- 20,00 mii lei;
- Titlului II „Bunuri şi servicii” se efectuează modificări în sumă de +150,00 mii
lei / -122,30 mii lei, acestea majorându-se per total cu suma de 27,70 mii lei (sumă
provenită din sponsorizări).
o 20.01.03 „Încălzit iluminat și forță motrică”
= + 70,00 mii lei;
o 20.01.04 „Apă, canal și salubritate”
= + 5,00 mii lei;
o 20.01.09 „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”
=
+ 10,00 mii lei;
o 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”
=
+ 5,00 mii lei;
o 20.02
„Reparaţii curente”
= -150,00 mii lei;
o 20.02
„Reparaţii curente”
= + 27,70 mii lei;
o 20.04.01 „Medicamente”
= + 5,00 mii lei;
o 20.04.02 „Materiale sanitare”
= + 25,00 mii lei;
o 20.04.03 „Reactivi”
= + 30,00 mii lei;
- Titlului XII „Cheltuieli de capital” = + 28,10 (sumă provenită din sponsorizări).
o 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport” = + 28,10 mii
lei.
Pentru finanţarea investiţiilor propuse a fi efectuate din donații și sponsorizări în
anul 2018 se vor efectua vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea
secţiunii de dezvoltare în sumă de 28,10 mii lei.
Întrucât, la sfârşitul anului 2017, în contul deschis la Trezoreria Municipiului Brad a
rămas neutilizată suma de 295.416,21 lei, cheltuielile exerciţiului curent se măresc cu
excedentul înregistrat la sfârşitul anului precedent, suma urmând a fi utilizată în anul
2017 pentru secțiunea de funcționare, conform Proiectului de Hotărâre al
Comitetului Director nr. 1/22.01.2018.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuții pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ștefan, menționează că dumnealui crede că la
cheltuielile de personal s-a procedat așa pentru că au crescut salariile și au scăzut sporurile

foarte mult, dar mai precizează că urmează să se modifice legea salarizării.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că angajații din sănătate au organizat în
ultimul timp proteste fiind nemulțumiți de salarii. Mai menționează că la Brad nu sunt
mari nemulțumiri, dar din câte a înțeles la Sanatoriul TBC Brad sunt ceva probleme.
Domnul consilier local, Ionel Circo, menționează că majorările din sănătate nu sunt
substanțiale dar arată că s-a primit de către unii doctori și 1.000 euro după majorare.
Menționează că au pierdut foarte mult la salarii îngrijitoarele și personalul TESA, aceștia
nemai beneficiind de sporuri de 100% , acum primind sporuri doar de până la 50% iar
spor pentru condiții deosebite primesc doar cei care intră în contact direct cu bolnavii.
Domnul consilier local, Petruș Adrian, apreciază că salarizarea ar fi trebuit să se facă
pe categorii de spitale.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, apreciază că politica este să nu se dea sporuri
prea mari la unii și la alții deloc, adică să se încadreze în limita a 30% cu sporurile.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor prezenți,
respectiv 13 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” și 4 consilieri locali absenți (Adam Ionel Daniel,
David Dorin Sorin, Huieț Voicu Petru și Hărăguș Ioan), se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 72/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea
Zilei de 1 Iunie 2018.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, 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 Programul principalelor
manifestări cultural artistice şi educative aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr.
12/2018 s-au prevăzut manifestări cultural artistice, educative şi sportive dedicate Zilei
Internaţionale a Copilului.
Dat fiind că prin Legea nr. 220/2016 pentru completarea alin. 1 al art. 139 din Legea
nr. 53/2003 –Codul Muncii, ziua de 1 Iunie este declarată zi de sărbătoare legală în care
nu se lucrează, am propus ca sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2018 – Ziua Internaţională a
Copilului să se desfășoare în data de 31 mai 2018.
Cu acest prilej în Parcul Tineretului s-a propus organizarea unui spectacol la care
vor participa unităţi de învăţământ preşcolar, gimnazial şi liceal din Municipiul Brad.
Totodată s-a propus organizarea unor concursuri tematice constând în cros pe
străzile 1 Iunie şi Libertăţii cu acordare de premii şi diplome, un concurs de desene şi un
concurs de îndemânare cu bicicleta în Parcul Tineretului.
În contextul celor de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2018,
de la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie, pentru aceste manifestări în aer

liber și a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuții pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, menţionează
că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în
funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” și 4 consilieri locali absenți (Adam Ionel Daniel,
David Dorin Sorin, Huieț Voicu Petru și Hărăguș Ioan) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 73/2018 privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1
Iunie 2018.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de
recunoștință” veteranilor de război din municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, 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 prin adresa nr. CV362/22.03.2018 a
Departamentului Pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului – Direcția
calitatea vieții personalului, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
9711/29.03.2018, domnul Nicolae Nasta, Secretar de Stat, a solicitat a se lua unele măsuri
de sprijin social pentru venerabilii veterani de război, iar prin adresa nr. 39/04.04.2018 a
Asociației Naționale a Veteranilor de Război – Filiala Județului Hunedoara, înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 10375/04.04.2018 domnul Nicolai Lozneanu,
Președintele Asociației, a solicitat acordarea unor diplome și eventual a unor premii în
bani veteranilor de război din municipiul Brad.
În data de 29 aprilie a fiecărui an, conform prevederilor H.G. nr. 1222/2007,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 699/2007, se sărbătorește „Ziua Veteranilor
de Război”, în semn de recunoaștere a meritelor acestora în apărarea independenței,
suveranității integrității teritoriale și a intereselor României.
Mai mult, conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 379/2003 privind regimul
mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările și completările
ulterioare, „proclamă Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român, cea de-a
patruzecea zi de la Sfintele Paşti, Ziua Înălţării Domnului Isus Hristos, potrivit tradiţiei
româneşti”, respectiv ziua de joi, 17 mai 2018.
De sărbătoarea Înălţării Domnului care este şi Ziua Eroilor, în toate catedralele,
bisericile, mănăstirile, cimitirele, la troiţele şi monumentele închinate acestora se oficiază
praznice de pomenire.
Pomenirea eroilor la sărbătoarea Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române încă din anul 1920. Această decizie a fost consfinţită prin
alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată ca
sărbătoare naţională bisericească.
Din anul 2003, Ziua Înălţării Domnului a fost stabilită prin lege şi sărbătoare

naţională a poporului român. Implicit, în spiritul tradiției europene, în România, Zilei
Eroilor i s-a conferit, prin lege, statutul de sărbătoare națională.
Pe raza municipiului Brad există 6 cetățeni care dețin calitatea de „veteran de
război”, conform datelor cuprinse în adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 39/04.04.2018, din partea domnului Nicolai Lozneanu, Președintele Asociației
Naționale a Veteranilor de Război – Filiala Județului Hunedoara, respectiv: Dobîrcău
Petru, Bucium Constantin, Ciocan Ioan, Onea Onica, Crețu Pavel - Vasile și Popa Nicolae.
Îmbinând cele două sărbători naționale, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus acordarea „Diplomei de recunoștință” și a unei sume brute de 1.111 lei,
fiecărui veteran de război din municipiul Brad, în semn de recunoaștere a meritelor
acestora pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor
României.
Aceștia sunt eroii României, imaginea vie a participării noastre la cel De-al II-lea
Război Mondial, oameni care poartă în suflete şi pe trupuri cicatricile săpate de gloanţe.
Sunt părinţii şi bunicii generaţiilor tinere de astăzi care şi-au riscat viaţa în numele
idealurilor şi ale intereselor României. Şi aşa cum aceștia, pe front, nu și-au lăsat
camarazii în urmă, aşa şi noi avem astăzi datoria de a-i sprijini şi de a le oferi
necondiţionat respectul şi preţuirea noastră.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă sunt discuții pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru, menționează că dumnealui i se pare foarte
mică suma propusă a fi oferită fiecărui veteran de război.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că nu este mică suma propusă, ba
în plus menționează că și Consiliul Județean Hunedoara a aprobat aceeași sumă pentru
veteranii de război.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează c, din păcate, doar atât permite bugetul
Municipiului Brad.
În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu, îi invită pe domnii consilieri locali să
fie prezenți cu toții la acest eveniment care va avea loc joi, 17 mai 2018, la orele 13.00.
Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel,
menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în
funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” și 4 consilieri locali absenți (Adam Ionel Daniel,
David Dorin Sorin, Huieț Voicu Petru și Hărăguș Ioan) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 74/2018 privind acordarea „Diplomei de recunoștință” veteranilor
de război din municipiul Brad.
În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu, informează că, în urma întâlnirii din
data de 18 aprilie 2018 cu doamna Prim – Ministru, Viorica Vasilica Dăncilă, cu privire la
distribuția de gaze din municipiul Brad, ni s-au comunicat următoarele:

1. Referitor la activitatea de concesionare a serviciului public de distribuție a
gazelor naturale:
- urmare discuțiilor purtate de către reprezentanții Ministerului Energiei
cu reprezentanții A.N.A.P. și ai Ministerului Finanțelor Publice, a fost identificată o
modalitate de deblocare a activității de concesionare a serviciului public de distribuție a
gazelor naturale care urmează să fie implementată în cel mai scurt timp.
2. Referitor la alimentarea cu gaze naturale aferentă municipiului Brad:
- S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș a publicat deja în Sistemul
Electronic de Achiziții Publice anunțul de atribuire cu nr. 184348/12.04.2018 în vederea
întocmirii contractului de execuție de lucrări pentru conducta 012 Mintia – Brad – Ștei.
Precizează că investiția va fi efectuată din resurse financiare ale S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A. Mediaș care estimează finalizarea și punerea în funcțiune a acestui
tronson de conductă în trimestrul IV 2019.
Mai informează că au fost aduse containerele de organizare șantier pentru începerea
lucrărilor la Cinematograf și că urmează procedura pentru desemnarea dirigintelui de
șantier.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, solicită să se stabilească data ședinței
ordinare din această lună având în vedere că în data de 31 mai 2018, dată la care ar fi
trebuit să aibă loc aceasta, se va sărbători Ziua de 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului.
În urma discuțiilor purtate, domnii consilieri locali, de comun acord au stabilit ca
dată a ședinței ordinare din luna mai, ziua de 24.05.2018.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că, în acest caz, s-ar putea să fie nevoit
să-i mai invite să participe la o ședință de îndată până la sfârșitul lunii dacă intervin
probleme importante.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, declară
închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 10 mai 2018.

Brad, 10 mai 2018

SECRETAR
CARMEN – IRINA BORA

