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PROCES -VERBAL
încheiat azi, 10 august 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 10 august 2017 s-a făcut în data de 04.08.2017 prin Dispoziţia nr.
620/04.08.2017 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile
art. 39 alin. 1 şi alin. 3 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 04.08.2017, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi 16 consilieri locali, un consilier local absent (Adina
Beciu), din cei 17 consilieri locali în funcţie.
La şedinţă au participat 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc
în satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn
şi domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi 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 pentru
îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani 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., domnul dr. Ştefan Lucian Miron - Director Medical al Spitalului
Municipal Brad şi domnul ec. Gabriel Lungu – Director Financiar al Spitalului
Municipal Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi prevederile
art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată
şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe toţi cei
prezenţi să se ridice pentru a audia Imnul Naţional al României.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din 27 iulie 2017.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, precizează că dumnealui
doreşte o completare referitoare la discuţiile purtate pe marginea proiectului de
hotărâre de la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi din procesul verbal al şedinţei
ordinare a Consiliul Local Brad din 27 iulie 2017, susţinând că nu s-a consemnat în
procesul verbal exact ceea ce a spus dumnealui şi totodată solicită să i se înmâneze şi
dânsului un exemplar din procesul verbal.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, precizează că procesul verbal al ședinței
se redactează în două exemplare, 1 exemplar se transmite Instituţiei Prefectului –
Judeţul Hunedoara şi un exemplar se arhivează la materialele de şedinţă. Mai
precizează că, potrivit legii, în termen de trei zile de la terminarea ședinței procesul
verbal se publică pe site-ul Primăriei Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David dă citire paragrafului din
procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din data de 27 iulie 2017
cu privire la discuţiile purtate de dumnealui şi de domnul consilier local, Mihai
Mureş precizând că cele consemnate nu sunt în concordanță cu ceea ce dumnealui a
exprimat şi anume:
”Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David întreabă dacă s-a făcut un
studiu de impact în ce priveşte circulaţia pe strada Crişan în orele de trafic cel mai
ridicat.;
„Domnul consilier local, Mihai Mureş precizează că s-a stabilit odată cu
proiectanţii varianta cea mai bună de ocolire, astfel că această discuţie nu îşi are
rostul, dumnealui apreciind că domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, de
fapt nu doreşte să se construiască noul pod.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, este nemulţumit de ceea ce
s-a consemnat în procesul verbal al ședinței anterioare solicitând a se rectifica şi
menţionează că dumnealui nu s-a opus construirii noului pod.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, menționează că în cursul zilei de astăzi,
10.08.2017, a audiat înregistrarea şedinţei ordinare a Consiliului Local Brad din 27
iulie 2017, a consemnat cuvânt cu cuvânt relatările domnului consilier local Dorin
Sorin David şi dacă i se va permite, va da citire celor consemnate şi anume:
Domnul consilier local, Dorin Sorin David: „Din punctul meu de vedere şi nu
numai am să adresez şi eu o întrebare, cred că, domnului Primar. Dacă aţi făcut un
studiu de impact în ce priveşte traficul acolo, prin gâtuirea care se produce pe strada
Crişan. Cred că acolo circulaţia se va bloca foarte mult. Cred că era nevoie să se
facă un studiu, să vedeţi în orele de trafic cel mai ridicat, să vedeţi cum se circulă şi
cum se va circula acolo”.
Domnul consilier local Mihai Mureş: „Eu cred că după părerea
dumneavoastră, domnule preşedinte de şedinţă, n-ar trebui să se mai facă podul.”
În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David supune aprobării procesul
verbal al şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din 27 iulie 2017 care a fost aprobat
cu 15 voturi "pentru”, 1 „abţinere” (Dorin Sorin David) şi un consilier local
absent (Adina Beciu).
Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al

şedinţei de îndată din 31 iulie 2017 care a fost aprobat cu 16 voturi "pentru”, un
consilier local absent (Adina Beciu).
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 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, Dorin Sorin David, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local
nr. 51/2017 privind aprobarea Regulamentului privind mecanismul de compensare
precum și modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor
supracompensații rezultate din prestarea serviciului de producere, transport,
distribuție și furnizare a agentului termic în sistem centralizat în Municipiul Brad –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de întocmire a
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Brad, judeţul
Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările
necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. OFTA - MED din incinta Dispensarului
Policlinic Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin Act adițional a Contractului de
comodat nr. 12.499/17.09.2012 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan
Urbanistic Zonal pentru „schimbare destinaţie apartament în spaţiu, coafor şi
realizare alee de acces” în Brad, str. 1 Iunie, Bl. B9, sc. 2, ap. 14, parter, judeţul
Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între
Municipiul Brad și S.C. RELCOM S.R.L. - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Local nr. 16/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al
Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

8. Adresa nr. 20.965/01.08.2017 a SC ENERGY SERV SRL București.
9. Cererea nr. 21.268/04.08.2017 a Primarului Municipiului Brad.
10. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt
modificări sau suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi
cu următoarele puncte:
Suplimentar 1. Adresa nr. 1182/01.08.2017 a Curţii de Conturi a României –
Camera de Conturi Hunedoara.
Suplimentar 2. Adresa nr. 1183/01.08.2017 a Curţii de Conturi a României –
Camera de Conturi Hunedoara.
Suplimentar 3. Adresa nr. 1184/01.08.2017 a Curţii de Conturi a României –
Camera de Conturi Hunedoara.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului
ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune aprobării
suplimentarea propusă care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier local
absent (Adina Beciu).
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune aprobării Ordinea de
zi în ansamblul ei care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent
(Adina Beciu).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în
ordinea aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 51/2017 privind aprobarea Regulamentului privind
mecanismul de compensare precum şi modalităţile de evitare a supracompensării şi
de recuperare a eventualelor supracompensaţii rezultate din prestarea serviciului
de producere, transport, distribuţie şi furnizare a agentului termic în sistem
centralizat în Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor O.G. nr.36/2006, actualizată şi ale Ordinului comun M. D. R. A. P. /M. F.
P. nr. 1121/1075/2014 s-a aprobat Regulamentul privind descrierea mecanismului de
compensare si a parametrilor aplicaţi pentru calculul, controlul si reexaminarea
compensaţiei precum si modalităţile de evitare a supracompensării şi de recuperare a
eventualelor supracompensaţii rezultate din prestarea serviciului de producere,
transport, distribuţie şi furnizarea agentului termic în sistem centralizat în municipiul
Brad.
În scopul îndeplinirii Deficienţei nr.3 din Raportul Curţii de Conturi nr.
18.464/30.06.2017 cu referire la aplicarea parţială a prevederilor O.G. nr. 36/2006
privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu

energie termică a populaţiei, respectiv a Schemei de ajutor de stat acordat în perioada
2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic
general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem
centralizat către populaţie se impune modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Local nr. 51/2017 astfel:
La art. 3 din Anexa la H.C.L. nr. 51/2017 se introduce un nou alineat, alin. 3
care va avea următorul cuprins:
Art. 3 (3) „Pierderea tehnologică se aprobă la începutul fiecărui sezon prin
hotărâre de consiliu având la bază documentaţia necesară”.
La art. 11 din Anexa la H.C.L. nr. 51/2017 se introduc două noi alineate
alin. 3 şi alin.4 care vor avea următorul cuprins:
Art. 11 (3) „La valoarea supracompensării calculate se stabileşte T.V.A.-ul
aferent şi se urmează procedura de regularizare a acestuia, în baza unui mecanism
care va fi stabilit şi agreat de instituţiile competente (Camera de Conturi
Hunedoara, S.C. TERMICA BRAD S.A., Consiliul Local Brad).
(4) „Termenul pentru virarea TVA – ului către Primăria Municipiului
Brad este de 30 de zile de la acceptarea decontului de regularizare a T.V.A. – ului de
către A.N.A.F.).
Din conţinutul art.10 din Anexa la H.C.L. nr. 51/2017 se va elimina următorul
paragraf:
„În cazul supracompensării furnizorul de energie termică va restitui
Primăriei Municipiului Brad valoarea acesteia din care poate reţine 10%, procent
care va fi reportat şi scăzut din valoarea compensării aferente anului următor celui
în care s-a înregistrat supracompensarea”.
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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu) , se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2017 pentru modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2017 privind aprobarea Regulamentului
privind mecanismul de compensare precum şi modalităţile de evitare a
supracompensării şi de recuperare a eventualelor supracompensaţii rezultate
din prestarea serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a
agentului termic în sistem centralizat în Municipiul Brad.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale
de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
Municipiului Brad, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 potrivit art. 19 din Legea nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, inventarul bunurilor din domeniul public se întocmeşte până
la 31 decembrie 2017, iar potrivit art. 21 din aceeaşi lege, inventarierea bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale se întocmeşte şi se
modifică, după caz, de comisii special constituite, conduse de primarii unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi de persoanele delegate de către aceştia.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 sunt aprobate Normele tehnice şi
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
oraşelor, municipiilor, judeţelor, în care se specifică structura comisiei de inventariere
şi bunurile care aparţin domeniului public.
La pct. II, alin.1 şi alin.2 lit. b din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 548/1999 privind
aprobarea Normelor tehnice şi întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor se arată că această
comisie specială de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara este alcătuită din preşedinte - primar
al Municipiului Brad, secretar - secretar al Municipiului Brad şi membri - şef
Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale, - şef Birou Urbanism
Amenajarea Teritoriului, Investiţii şi consilier juridic - Compartiment Juridic.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor cu care a fost investită comisia specială va fi
sprijinită de celelalte persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Comisia specială va întocmi inventarierea bunurilor care aparţin sau care
urmează să fie trecute în domeniul public al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, în

conformitate cu prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice
şi întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
oraşelor, municipiilor, judeţelor.
După întocmirea inventarului, acesta va fi supus aprobării Consiliului Local
Brad şi va fi înaintat Consiliului Judeţean Hunedoara pentru atestarea acestuia prin
Hotărâre de Guvern.
Orice modificare sau completare adusă la domeniul public al Municipiului
Brad va fi prezentată spre însuşire şi aprobare Consiliului Local 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2017 privind constituirea unei comisii
speciale de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate
pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. OFTA - MED din incinta
Dispensarului Policlinic Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 pentru desfăşurarea actului
medical în condiţii optime, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2010 s-a aprobat
Devizul General pentru înlocuirea tâmplăriei cu termopane PVC de la Cabinetul
oftalmologic din cadrul Dispensarului Policlinic Brad – domeniul public al
municipiului Brad, în valoare de 3578,07 lei cu T.V.A..
De asemenea, prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat compensarea sumei de 1800 lei
cu contravaloarea chiriei aferente în baza unui grafic.
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
18.102/27.06.2017, doamna dr. Uţescu Gabriela, reprezentant al C.M.I. OFTA-MED,
a solicitat rambursarea diferenţei din cheltuiala efectuată, respectiv suma de
1.778,07 lei, anexând în acest sens factura fiscală nr. 54/01.12.2008 şi factura
fiscală nr. 55/01.12.2008 din care rezultă valoarea totală a Devizului General.
Doamna dr. Uţescu Gabriela mai precizează faptul că, în maxim un an de zile
va preda acest cabinet la care a mai adus şi alte îmbunătăţiri din surse proprii (gresie,
faianţă. boiler apă caldă, uşă intrare, aparat căldură şi aer condiţionat). Menţionează
că pentru aceste dotări nu a solicitat nici un fel de compensare.
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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2017 privind rambursarea cheltuielilor
efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. OFTA - MED
din incinta Dispensarului Policlinic Brad.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin Act adiţional a
Contractului de comodat nr. 12.499/17.09.2012 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 Hotărârea Consiliului Local
Brad nr. 48/2012, Consiliul local al municipiului Brad a aprobat asocierea
Municipiului Brad cu Consiliul Judeţean Hunedoara şi unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Serviciul Judeţean pentru Ocrotirea Animalelor Fără Stăpân”.
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a adoptat Hotărârea
nr. 6/02.07.2012, prin care Municipiul Brad a devenit membru al asociaţiei.
Pentru buna desfăşurare a activităţii serviciului specializat existent la nivelul
municipiului Brad, precum şi pentru respectarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară, s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2012 atribuirea
în folosinţă gratuită a obiectivului ,,Adăpost pentru câini comunitari” din municipiul
Brad str. Dealul Racovei nr. 4 A, judeţul Hunedoara.
Urmare adoptării acestei hotărâri s-a încheiat Contractul de Comodat
12.499/17.09.2012 încheiat între Municipiul Brad pe de o parte și Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Judeţean pentru Ocrotirea Animalelor Fără
Stăpân” pe de altă parte.
Prin adresa nr. 335/21.06.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 17.720/22.06.2017, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Judeţean
pentru Ocrotirea Animalelor Fără Stăpân” a solicitat prelungirea prin Act adițional a
Contractului de comodat nr. 12.499/17.09.2017 care încetează la data de 01.09.2017.
Potrivit art. 4 alin.2 din Contractul de comodat ”La expirarea termenului
prevăzut la art.1 adică la data de 01.09.2017, prezentul contract de comodat poate fi
prelungit, prin încheierea unui act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a
părţilor în acest sens, exprimată pentru Municipiul Brad prin Hotărâre a Consiliului
Local”.
În exercitarea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local
hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor care aparţin
domeniului public sau privat de interes local.
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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 103/2017 privind prelungirea prin Act adiţional a
Contractului de comodat nr. 12.499/17.09.2012.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „modificare destinaţie apartament
în spaţiu, coafor şi creare alee de acces” în Brad, str. 1 Iunie, bl. B9, sc. 2, ap. 14,
parter, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 potrivit prevederilor H.C.L. nr.
77/29.06.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanismului din
Municipiul Brad precum şi ale Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010 s-au făcut
demersurile de informare şi consultare a publicului privind aprobarea documentaţiei
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „modificare destinaţie apartament în
spaţiu, coafor şi creare alee de acces” în Brad, str. 1 Iunie, Bl. B9, sc. 2, ap. 14, parter,

judeţul Hunedoara.
Ţinând cont de Avizul Tehnic nr.8/3/18.530/14.07.2017 al Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local Brad, de Raportul
informării şi consultării publicului nr. 20.109/21.07.2017, precum şi de Punctul de
vedere nr.20.110/21.07.2017 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus cele
solicitate.
Menţionează că beneficiarul proiectului este MICLĂUŞ ALIN MIHAI .
Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al
Municipiului Brad, urmând ca eliberarea autorizaţiei de construire să se facă în
concordanţă cu prevederile acestora precum şi ale Legii nr. 350/2001, cu modificările
şi completările ulterioare.
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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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. e) 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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2017 privind aprobarea documentaţiei
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „modificare destinaţie
apartament în spaţiu, coafor şi creare alee de acces” în Brad, str. 1 Iunie, bl. B9,
sc. 2, ap. 14, parter, judeţul Hunedoara.

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri
între Municipiul Brad şi S.C. RELCOM S.R.L. – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Brad din data de 29.06.2017 a fost analizată şi discutată nota
nr. 16871/12.06.2017 a Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat
privind avizarea unui schimb de terenuri aflate pe strada Vânătorilor din Municipiul
Brad.
Prin această notă s-a adus la cunoştinţă faptul că S.C. RELCOM S.R.L. a
devenit proprietarul unor active prin cumpărare de la S.C. ACVACALOR S.A. Brad –
ÎN FALIMENT, în suprafaţă totală de 3894 mp., teren. S-a mai arătat că această
societate mai are în zonă şi un teren liber în echivalent fiind dispusă să efectueze un
schimb de parcele cu Primăria Municipiului Brad.
Urmare Avizului de principiu acordat de către domnii consilieri în vederea
efectuării unui eventual schimb de teren, în scopul amenajării/construirii unei
gospodării de combustibil, centrală termică, anexe au fost făcute demersurile legale
pentru întocmirea unor documentaţii cadastrale şi au fost evaluate terenurile de către
evaluator autorizat ANEVAR, rezultând următoarele:
Terenurile în suprafață totală de 3894 mp. aparţinând domeniului privat al
Municipiului Brad
(patru parcele de teren intravilan curţi – construcţii) şi anume:
suprafaţa de teren de 1392 mp. teren, identificat în CF nr. 66641 Brad, număr
cadastral 66641, suprafaţa de teren de 503 mp., identificat în CF nr. 61127 Brad, nr.
cadastral 61127; suprafaţa de teren de 427 mp., identificat în CF nr. 66645 Brad, nr.
cadastral 66645 și suprafaţa de teren de 1572 mp., identificat în CF nr. 66790 Brad,
nr. cadastral 66790, categoria de folosinţă „curţi, construcţii” au fost evaluate de
către evaluator autorizat ANEVAR – VARGA DOREL la valoarea de 24922 euro,
respectiv 113.986 lei .
Terenurile în suprafaţă totală de 3894 mp, aparţinând S.C. RELCOM S.R.L.
(trei parcele de teren intravilan – curţi construcţii, căi de acces) şi anume: suprafaţa
de teren de 1315 mp, identificat în CF nr. 66883 Brad, număr cadastral 66883;
suprafaţa de teren de 1203 mp, identificat în CF nr. 64253 Brad, număr cadastral
(288/2-315)/x3/1, categoria de folosinţă „altele”; suprafaţa de teren de 1376 mp ,
identificat în CF nr. 6681 Brad, număr cadastral 66881, categoria de folosinţă „curţi,
construcţii” au fost evaluate de către evaluator autorizat ANEVAR – VARGA
DOREL la valoarea de 24.922 euro, respectiv 113.986 lei.
În scopul amenajării/construirii unei gospodării de combustibil, centrală
termică, anexe propune aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Brad şi
S.C. RELCOM S.R.L..
Totodată, propune împuternicirea Primarului Municipiului Brad, domnul Florin
Cazacu pentru a semna Contractul de schimb autentificat de Notarul Public, iar

cheltuielile ocazionate de acesta să fie suportate de către solicitant.
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 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2017 privind aprobarea unui schimb de
terenuri între Municipiul Brad şi S.C. RELCOM S.R.L..
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad,
aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi
serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 Hotărârea Consiliului Local
nr. 16/2017 s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local

al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad.
Prin Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice se propune reîncadrarea pe funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţii
corespunzătoare vechimii în muncă şi stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Brad.
Având în vedere că la Compartimentul Agricol şi Cadastru există două funcţii
de natură contractuală de execuţie, funcţia contractuală de execuţie de inginer
cadastru debutant la poziția nr. 55 şi funcţia publică de execuţie de tehnician 1A la
poziția nr. 56 care nu se regăsesc în Anexele Legii nr. 153/2017 se impune
modificarea Statului de funcţii prin înlocuirea denumirii funcţiei din inginer cadastru
debutant în inspector de specialitate debutant şi din tehnician în agent agricol .
Precizează că, în urma modificărilor susmenţionate, Organigrama şi Statul de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile
publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad îşi păstrează
numărul total de 132 de posturi, încadrându-se în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 (fără
a se modifica numărul maxim de posturi de 159), ale O.U.G. nr. 2/2015 şi ale
prevederilor art. 100, art.107 şi art. 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
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 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2017 pentru modificarea Anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru
instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad.
Punctul nr. 8. Adresa nr. 20.965/01.08.2017 a SC ENERGY SERV SRL
Bucureşti prin care solicită acordul în vederea ataşării unui Act adiţional la
Contractul de concesiune prin care să se prevadă că termenul de punere în funcţiune,
acoperitor, va fi decalat până la 31 decembrie 2018, acest act adiţional fiindu-le
necesar în pachetul de documente de finanţare care vor fi prezentate Ministerului
Fondurilor Europene.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru precizează că durata Contractului de
concesiune este de 49 de ani, dar există o clauză în contract prin care SC ENERGY
SERV SRL Bucureşti se obligă să pună centrala în funcţiune până la data de
01.07.2017, dar societatea sus amintită solicită prelungirea termenului de punere în
funcţiune până la data de 31.12.2018.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă şi sunt de
acord cu încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune pentru a modifica
termenul de punere în funcţiune a centralei.
Punctul nr. 9. Cererea nr. 21.268/04.08.2017 a Primarului Municipiului
Brad prin care se aduce la cunoştinţa domnilor consilieri locali, că în perioada 21
august 2017 – 29 septembrie 2017 se află în concediu de odihnă iar atribuţiile
dumnealui vor fi preluate, în această perioadă, de către Viceprimarul Municipiului
Brad, domnul Vasile Podaru.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această cerere.
Suplimentar 1. Adresa nr. 1182/01.08.2017 a Curţii de Conturi a României –
Camera de Conturi Hunedoara prin care se transmite Decizia nr. 65/29.07.2017 emisă
de directorul camerei de conturi, pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi
consemnate în Raportul de audit financiar nr. 985/18464/30.06.2017, pentru luare la
cunoştinţă şi pentru a urmări modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act de Decizia nr. 65/29.07.2017 şi
de Raportul de audit financiar nr. 985/18464/30.06.2017 care au fost depuse spre
studiu la comisiile de specialitate cu celelalte materiale de şedinţă.

Suplimentar 2. Adresa nr. 1183/01.08.2017 a Curţii de Conturi a României –
Camera de Conturi Hunedoara prin care se transmite Decizia nr. 41/66/29.07.2017 şi
Raportul de follow - up nr. 18461/982/30.06.2017, pentru luare la cunoştinţă şi pentru
a urmări modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act de Decizia nr.
41/66/29.07.2017 şi de Raportul de follow - up nr. 18461/982/30.06.2017 care au fost
depuse spre studiu la comisiile de specialitate cu celelalte materiale de şedinţă.
Suplimentar 3. Adresa nr. 1184/01.08.2017 a Curţii de Conturi a României –
Camera de Conturi Hunedoara prin care se transmite Decizia nr. 36/67/29.07.2017 şi
Raportul de follow - up nr. 18114/981/30.06.2017, pentru luare la cunoştinţă şi pentru
a urmări modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act de Decizia nr.
36/67/29.07.2017 şi de Raportul de follow - up nr. 18114/981/30.06.2017 care au fost
depuse spre studiu la comisiile de specialitate cu celelalte materiale de şedinţă.
Punctul nr. 10. Diverse.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, își exprimă mulţumirea faţă de faptul că
pe străzile Iazului, Plopilor şi Şoimilor din Municipiul Brad au început lucrările de
asfaltare, iar apoi îi anunţă pe domnii consilieri locali că în data de 11.08.2017 este
ziua de naștere a doamnei Veta Biriş, interpret de muzică populară, care va cânta în
acea zi la manifestările prilejuite de Sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad – ediţia a
XVI-a, îşi va serba ziua de naştere în data de 11.08.2017, astfel că trebuie ţinut cont
de acest lucru.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că lucrările de asfaltare a străzilor
nu sunt făcute întâmplător, urmând să se asfalteze strada Crişan, apoi străzile din satul
Ţărăţel pe partea dreaptă unde s-au finalizat lucrările de canalizare, apoi va urma
asfaltarea în satul Valea Brad şi se doreşte ca tot în acest an să se asfalteze strada
Amurgului şi strada G-ral V. Milea între parcul de pe strada 1Iunie şi zona D2, dar
lucrările de asfaltare se realizează şi în funcţie de capacitatea societăţii care le-a
contractat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că a solicitat în scris Consiliului
Judeţean Hunedoara alocarea de fonduri pentru asfaltarea străzii care duce la
Sanatoriul TBC Brad şi de asemenea menţionează că în cursul acestui an ar putea să
înceapă lucrările şi la Cinematograful „ZARANDUL” Brad, căci în această
săptămână se va organiza licitaţia cu societăţile care vor executa lucrarea, în
condiţiile în care proiectul a început în urmă cu 5 ani, iar acum 2 ani a început
achiziţia publică la Compania Naţională de Investiţii şi nu este nici acum finalizată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, anunţă consilierii locali că în perioada 21
august 2017 – 29 septembrie 2017 se va afla în concediu de odihnă, astfel că nu ştie
dacă va fi sau nu prezent la viitoarea şedinţă ordinară a Consiliului Local Brad, dar
atribuţiile dumnealui vor fi preluate de domnul Viceprimar, Vasile Podaru.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că manifestările prilejuite de

sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad – ediţia a XVI-a, ce se vor desfăşura în
perioada 11.08.2017 – 13.08.2017, vor începe cu o sărbătoare dedicată folclorului
românesc în data de 11.08.2017 şi ca atare menţionează din nou că atât executivul, cât
şi consilierii locali au calitatea de gazde ale acestor manifestări, nu este o zi a
Primarului, nici a Consiliului local, ci este sărbătoarea Municipiului Brad, la care vor
fi invitaţi să participe diferite persoane, printre care Prefectul Judeţului Hunedoara şi
Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, solicită să se reabiliteze și strada
Independenţei, prin faţa Casei de Cultură Brad, a Muzeului Aurului Brad şi a
Supermarketului PROFI, menționând că pe această stradă este trafic intens.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că această stradă trebuie pietruită,
dar până la finalizarea lucrării se va pune asfalt, aşa încât să se poată circula
corespunzător.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad
din data de 10 august 2017.

Brad, 10.08.2017
SECRETAR,
MIHAELA DAVID

