R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 10 octombrie 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 octombrie 2018 prin Dispoziţia nr. 579/10.10.2018 emisă de Primarul
Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile 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 octombrie 2018.
La şedinţă au fost prezenţi 15 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în
funcţie, 2 consilieri locali fiind absenți (Vasile Poenaru și Bogdan –Sorin Ștefea).
În calitate de invitați au participat: domnul dr. Lucian Miron – care are prin
delegare de atribuții ocupă postul vacant de director medical la Spitalul Municipal Brad,
doamna Florina–Elena Trifan - expert – Compartimentul Achiziții Publice și doamna
Monica–Elena Ionescu – inspector – Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții –
Compartimentul Investiții.
Au participat de drept domnul Viceprimar, Vasile Podaru şi domnişoara consilier
juridic Mihaela David, care prin Fișa postului o înlocuiește de drept pe doamna Carmen –
Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, în data de 10.10.2018.
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, domnişoara consilier juridic Mihaela David,
constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia.
Totodată, domnişoara consilier juridic Mihaela David, 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, domnişoara consilier juridic Mihaela David, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, pentru a prelua conducerea şedinţei.

Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, îl roagă pe domnul Viceprimar,
Vasile Podaru, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă
şi precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de necesitatea finalizării
cât mai operativă a „SERVICIILOR DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT A ZĂPEZII ȘI
GHEȚII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA
ÎN MUNICIPIUL BRAD”- sezon rece 2018 - 2019, prin negociere fără publicare
prealabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ca
urmare a anulării automate în SICAP a procedurilor simplificate demarate în acest sens –
datorită neparticipării, precum și de necesitatea aprobării unor documentații tehnicoeconomice și devize generale a unor lucrări de investiții de importanță majoră pentru
municipiul Brad.
Ulterior, domnul Viceprimar, Vasile Podaru, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție:
”NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ PENTRU SERVICIUL DE
CURĂȚARE ȘI TRANSPORT AL ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI
MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA ÎN MUNICIPIUL BRAD - SEZON
RECE 2018 - 2019”– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a
Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC
ZONA CENTRALĂ ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat după
încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC
170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750” MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL
HUNEDOARA, deviz aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2015, modificată
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “
Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, judeţul
Hunedoara”– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea supune aprobării Ordinea de zi şi cu
15 voturi „pentru” și 2 consilieri locali absenți (Vasile Poenaru și Bogdan –Sorin Ștefea)
se aprobă.
În continuare se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi astfel cum a
fost aprobată.
Punctul nr.1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
Spitalul Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul domnului Viceprimar,
Vasile Podaru, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive.

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că îmbunătăţirea condiţiilor de
acordare a asistenţei medicale la nivelul Spitalului Municipal Brad respectiv asigurarea
unor servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor
trataţi în cadrul acestui Spital este o necesitate şi o prioritate de care trebuie să se ţină
seama.
Spitalul Municipal Brad, prin adresa nr. 6742 / 01.10.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 24353 / 01.10.2018, a solicitat Consiliului Local al Municipiului
Brad aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții a Spitalului Municipal
Brad, după cum urmează:
- Transformarea postului vacant de medic primar, specialitatea chirurgie generală
în cadrul Secției chirurgie generală (poziția 68 în statul de funcții), în post de
medic specialist, specialitatea chirurgie generală;
- Transformarea postului vacant de asistent medical debutant PL în cadrul UTS
(poziția 118 în statul de funcții), în post de asistent medical debutant S;
- Transformarea postului vacant de profesor principal CFM-SSD în cadrul
Laboratorului recuperare medicină fizică și balneologie (poziția 232 în statul de
funcții), în post de kinetoterapeut S;
- Redimensionarea postului vacant de muncitor I zidar de la 0,5 normă la 1 normă
(poziția 285 în statul de funcții) prin completare cu 0,5 normă de la postul vacant
de muncitor II tâmplar (poziția 282 în statul de funcții).
Întrucât modificările prezentate mai sus nu implică modificări ale Organigramei
Domnul Primar, Florin Cazacu, a inițiat prezentul proiect de hotărâre.Domnul viceprimar,
Vasile Podaru îl supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma
prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuții pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Ionel Circo, întreabă dacă la Secția Chirurgie din cadrul
Spitalului Municipal Brad, funcția de șef secție este ocupată prin concurs.
Domnul dr. Miron Lucian precizează că funcția de șef secție la Secția Chirurgie
este ocupată prin concurs de către doamna dr. Melioara Cristescu.
Domnul consilier local, Ionel Circo, mai întreabă de ce postul de medic primar se
transformă în post de medic specialist.
Domnul dr. Miron Lucian, răspunde că s-a scos la concurs postul cu precizarea
”specialist medicină generală” fără menționarea gradului profesional deoarece erau în
discuție mai mulți medici (primar, specialist) fără a se ști cine se va prezenta la concurs,
urmând a se modifica eventual gradul profesional al postului, după caz.
Nefiind alte discuții pe marginea proiectului, domnul preşedinte de şedinţă,
Manea Iosif, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Brad.
Domnişoara consilier juridic Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 8 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea supune la vot proiectul de hotărâre şi

cu 15 voturi „pentru” și 2 consilieri locali absenți (Vasile Poenaru și Bogdan–Sorin
Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2018 privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării procedurii de
achiziție: ”NEGOCIEREA FĂRĂ
PUBLICARE PREALABILĂ PENTRU
SERVICIUL DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT AL ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE PE
CĂILE PUBLICE
ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA ÎN
MUNICIPIUL BRAD - SEZON RECE 2018 - 2019”– iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul domnului Viceprimar,
Vasile Podaru, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că, prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 112/2015 s-a aprobat concesionarea prin licitație publică a Serviciului Public de
Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile
publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ prin
procedura simplificată.
În urma demarării procedurii de atribuire prin procedura simplificată în SICAP pentru prestarea Serviciului de Salubrizare al Municipiului Brad – activitatea de curăţare şi
transport a zăpezii pe căile publice și a faptului că la data limită de depunere a ofertelor,
respectiv 17.09.2018 ora 15:00, nu a fost înscris în SICAP nici un ofertant care să depună
ofertă, această procedură s-a anulat automat.
Documentația a fost reîncărcată din nou în SICAP, iar noul termen de depunere a
ofertelor a fost de 05.10.2018, ora 15:00. Nici de această dată nu s-au înscris ofertanți,
procedura anulându-se din nou.
Pentru finalizarea cât mai operativă a „SERVICIILOR DE CURĂȚARE ȘI
TRANSPORT A ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN
FUNCȚIUNE A ACESTORA ÎN MUNICIPIUL BRAD”- sezon rece 2018 și ca urmare a
anulării automate în SICAP a procedurilor simplificate demarate în acest sens – datorită
neparticipării, considerăm justificat aplicarea procedurii de negociere fără publicare
prealabilă, în conformitate cu Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Valoarea estimată a serviciilor și materialelor ce necesită a fi efectuate este de
aproximativ 550.000 lei fără TVA.
Costurile vor fi achitate din bugetul alocat Primăriei Municipiului Brad aferent
trimestrului IV al anului bugetar 2018 şi primului trimestru al anului bugetar 2019– cap.
Cheltuieli curente – situaţii de urgenţă. Serviciile vor fi achiziționate de la o societate
comercială care dispune de utilajele necesare efectuării acestora și care va putea fi
autorizată de către ANRSC după încheierea contractului de servicii. Prestațiile se vor
deconta în cazul apariției ninsorilor și a înghețului, în baza situațiilor de plată prezentate și
confirmate de compartimentul de specialitate, la care se va adăuga staționarea utilajelor pe
perioadele în care nu se intervine și valoarea materialelor antiderapante utilizate. Pentru
prestarea acestor servicii, se vor transmite solicitări scrise unor societăți comerciale
capabile să le asigure, în vederea emiterii unor oferte de preț care, vor fi negociate de
către o comisie de evaluare desemnată prin dispoziția Primarului.

Serviciile vor fi achiziționate de la o societate comercială care dispune de utilajele
necesare efectuării acestor servicii, este înscrisă în catalogul electronic SEAP și care se va
putea autoriza ANRSC după încheierea contractului de servicii. Prestațiile se vor deconta
în cazul apariţiei ninsorilor şi a îngheţului, în baza situaţiilor de plată prezentate şi
confirmate de compartimentul de specialitate, la care se va adăuga staționarea utilajelor pe
perioadele în care nu se intervine. Pentru prestarea serviciilor se vor transmite solicitări
scrise către societăți comerciale locale capabile să asigure prestarea acestor servicii , în
vederea emiterii unor oferte de preț ce vor fi negociate cu o comisie de evaluare.
Materialele antiderapante vor fi achiziționate de la societăți comerciale care pot
furniza aceste produse în cel mai scurt timp de la emiterea comenzilor.
Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam îi cere doamnei Florina-Elena Trifan expert – Compartimentul Achiziții Publice să menționeze încă o dată, valoarea estimată a
serviciilor și materialelor ce necesită a fi efectuate în sezonul rece 2018-2019.
Doamna Florina - Elena Trifan - expert – Compartimentul Achiziții Publice,
precizează că este vorba de 5 miliarde lei pentru lucrări și materialele care vor fi asigurate
de către operator, decontarea urmând să se facă în funcție de lucrările efectuate și de
materialele care se vor consuma.
Domnul consilier local, Dorin-Sorin David întreabă cât s-a cheltuit anul trecut cu
aceste servicii.
Doamna Florina-Elena Trifan - expert – Compartimentul Achiziții Publice,
răspunde că anul trecut s-au cheltuit 3 miliarde lei, menționând că anul trecut s-au plătit și
materialele care au fost achiziționate de către primărie și au fost puse la dispoziția
operatorului, acestea fiind separate de contractul de servicii, dar, mai menționează că din
acest an operatorul este obligat să-și achiziționeze singur materialele necesare efectuării
deszăpezirii.
Domnul consilier local, Dorin-Sorin David întreabă ce valoare a fost publicată în
SEAP.
Doamna Florina-Elena Trifan - expert – Compartimentul Achiziții Publice,
răspunde că inițial valoarea a fost de 6 miliarde lei, dar, ca urmare a refacerii bugetului
local al municipiului Brad pe anul 2018 această valoare a scăzut la 5 miliarde lei. Mai
menționează că perioada rămasă este foarte scurtă, că, aceste servicii vor mai fi repuse în
SEAP, dar trebuie să fim pregătiți pentru a nu ne surprinde vremea rea.
Domnul consilier local, Dorin-Sorin David, precizează că nu înțelege de ce s-a redus
suma inițială, întrebând că dacă nu s-a prezentat nimeni pentru 6 miliarde lei, noi credem
că se va prezenta acum pentru 5 miliarde lei.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, îi solicită domnului consilier local Dorin
Sorin-David să fie respectuos, să adreseze întrebarea și să aștepte răspunsul pe care îl va
da doamna Florina-Elena Trifan.
Domnul consilier local, Vasile Bârea întreabă cum au procedat alte unități
administrativ-teritoriale, spre exemplu Primăria Municipiului Deva.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru arată că U.A.T. Deva are serviciu de salubritate
propriu iar alte comune sunt mai puțin pregătite decât noi.
Nemaifiind alte discuții pe marginea proiectului, domnul preşedinte de şedinţă,
Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Brad.
Domnişoara consilier juridic Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în

care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 8 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 14 voturi „pentru”, 1 abținere (Dorin Sorin David) și 2 consilieri locali absenți
(Vasile Poenaru și Bogdan–Sorin Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
135/2018 privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție: ”NEGOCIEREA
FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ PENTRU SERVICIUL DE CURĂȚARE ȘI
TRANSPORT AL ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE
PE CĂILE PUBLICE
ȘI
MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA ÎN MUNICIPIUL BRAD - SEZON
RECE 2018 - 2019” .
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE
ILUMINAT PUBLIC ZONA CENTRALĂ ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL
HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul domnului Viceprimar,
Vasile Podaru, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că, proiectul nr. 22/2018 supus
aprobării, elaborat de S.C. Linial Electric S.R.L. Deva a fost promovat pentru
modernizarea sistemului de iluminat public din zona centrală a municipiului, unde există
zone și sectoare în care sistemul de iluminat nu corespunde cerințelor actuale pentru căile
rutiere, datorită performanțelor luminotehnice scăzute ale aparatelor de iluminat existente,
în raport cu consumul ridicat de energie electrică, precum și datorită numărului
insuficient al acestora.
Noile tipuri de aparate de iluminat vor realiza un iluminat optim a zonei de trafic,
fiind prevăzute cu elemente optice performante, cu surse de lumină cu vapori de sodiu cu
durată mare de viață.
Obiectul investiției îl constituie montarea unui sistem de iluminat compus din:
-13 corpuri de iluminat cu LED echipate cu sistem de telegestiune, montate pe
stâlpii existenți pe strada Republicii până la zona semafoarelor-strada Avram Iancu;
-13 stâlpi cu lampadare, cu elemente ornamentale la baza în formă de clopot, vor
înlocui stâlpii existenți de pe partea stângă a străzii Republicii (adiacent blocului 1-6);
-pe strada 1 Mai până la intersecția cu strada Independenței, iluminatul va fi
bilateral, cu circuit electric aferent din sursa cea mai apropiată, compus din stâlpi și
aparate de iluminat cu LED, echipate cu sistem de telegestiune;
-zona poștei până la intersecția cu DN 74 iluminatul va fi bilateral, compus din
stâlpi și aparate de iluminat cu LED, echipate cu sistem de telegestiune;
-zona Piața Europa este necesară montarea unui sistem de iluminat compus din
stâlpi și aparate de iluminat cu LED, echipate cu sistem de telegestiune;
-la "km 0" se vor prevedea 3 proiectoare cu LED.
Stâlpii vor avea forma curbă, iar lungimea rețelei de iluminat va fi de aproximativ
650 m.

Sistemul de iluminat proiectat va ține cont de recomandările internaționale
referitoare la iluminatul căilor de circulație rutieră, asigurând un nivel mediu de luminanță
și o distribuție foarte bună a acesteia în planul căii de circulație rutieră.
Obiectivul de investiții se va finanța din fonduri de la bugetul local fiind cuprins în
Lista sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018 la Capitolul 70 – Locuințe , servicii și
dezvoltare publică, Anexa 3 la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli.
Valoarea totală a investiției este de 539.068,14 lei cu TVA inclus, respectiv
452.998,44 lei fără TVA, din care C+M 497.170,10 lei cu TVA inclus, respectiv 417.790
lei fără TVA.
Mai menționează că durata de realizare a investiției este de 6 luni.
Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam precizează că este util să se schimbe
lămpile cu led-uri pentru că se reduce consumul, dar investiția este prea mare și nu
înțelege de ce trebuie schimbați și stâlpii, când ar putea să se mai facă câte ceva pentru
oraș, căci municipiul Brad este mare și toți plătesc impozite.
Domnul consilier local, Petru-Voicu Huieț propune să se acceseze fonduri europene
pentru realizarea unor astfel de proiecte.
Doamna Monica–Elena Ionescu – inspector – Biroul Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Investiții – Compartimentul Investiții, precizează că pentru străzile laterale
din municipiul Brad se încearcă accesarea unor fonduri europene, iar pentru zona centrală
se încearcă accesarea unor fonduri naționale prin Programul Național de Dezvoltare
Locală, situație în care contribuția de la bugetul local ar fi de 22 mii lei față de 539 mii lei.
În continuare menționează că pentru obținerea finanțării prin Programul Național de
Dezvoltare Locală, devizul general este structurat pe fonduri de la bugetul de stat și
fonduri de la bugetul local, care se va supune din nou aprobării Consiliului local.
Domnul consilier local, Petru-Voicu Huieț întreabă pe care străzi se va extinde
iluminatul public .
Doamna Monica–Elena Ionescu – inspector – Biroul Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Investiții – Compartimentul Investiții, arată că la această întrebare cel mai
bine ar fi răspuns doamna Ioana Manea – consilier juridic în cadrul Compartimentului
Relații Publice, pentru că dumneaei a fost cu proiectantul pe tren, dar din ceea ce știe ar fi
vorba despre satul Mesteacăn, satul Valea Brad și străzile laterale ale municipiului.
Domnul consilier local, Dorin - Sorin David constată că doamna Ionescu a spus că
se încearcă accesarea de fonduri, și menționează că există deja un precedent cu terenul de
sport din Cartierul ”Micro 1” despre care la fel s-a spus, că se va realiza din fonduri
europene și până la urmă s-a realizat cu bani din bugetul local.
Domnul viceprimar, Vasile Podaru precizează că niciodată nu s-a discutat că terenul
de sport de „Peste Luncoi” se va realiza din fonduri europene.
Domnul consilier local, Ionel - Daniel Adam menționează că se va aproba
documentația, care se poate implementa azi sau peste 2 ani, se va derula proiectul, se vor
investi 5 mld. și jumătate lei vechi din banii publici, dar ar trebui mai întâi văzute
prioritățile orașului, repetând că trebuie becuri, dar înlocuirea stâlpilor nu este oportună,
însă acest lucru adică stâlpii ar putea să fie schimbați fără o altă aprobare din partea
consiliului local.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că domnul Primar, Florin Cazacu a
prezentat consilierilor locali, într-o ședință anterioară acest proiect, prezentând chiar și
imagini cu centrul orașului din care rezultă că iluminatul nu funcționează, ca urmare acest
proiect este mai mult decât necesar.

Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam întreabă cât costă un stâlp ornamental,
dumnealui știind că cei trei stâlpi de pe strada Independenței, au costat aproximativ 70 mii
lei și revine solicitând să i se răspundă dacă se aprobă documentația acum, ulterior se va
mai aproba și bugetul lucrării.
Domnul consilier local, Ionel-Daniel Adam întreabă că, dacă nu se obține finanțare
prin PNDL, ce se întâmplă.
Doamna Monica–Elena Ionescu – inspector – Biroul Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Investiții – Compartimentul Investiții răspunde că după aprobarea
Documentației tehnico –economice, se vor încheia contracte de achiziție pentru investiția
de bază, pentru asistență tehnică din partea proiectantului și pentru diriginte de șantier, la
valori mai mici decât cele din Devizul general aprobat. Astfel, conform legislației în
vigoare, Devizul general se va actualiza cu noile valori și se va aproba prin hotărâre de
consiliu.
Pentru a demonstra acest lucru, doamna Monica–Elena Ionescu – inspector – Biroul
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții – Compartimentul Investiții, precizează că
următorul punct pe ordinea de zi a ședinței este aprobarea prin HCL a devizului actualizat
dupa încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiții Modernizare dc
170 B Brad-Mesteacăn, pentru care există contract de finanțare prin Programul Național
de Dezvoltare Locală. Hotărârea Consiliului Local de aprobare a devizului general
actualizat va fi transmisă ministerului, conform solicitării acestuia.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan, arată că obiectivele de investiții sunt
aprobate la început de an, bugetul se aprobă tot la început de an și se rectifică ulterior, iar
această investiție a fost cuprinsă în lista de investiții pentru anul 2018.
Domnul consilier local, Dorin-Sorin David, solicită să i se dea și dumnealui
cuvântul și să nu fie obstrucționat, căci trebuie să se informeze despre proiectele de
hotărâre supuse aprobării.
Domnul consilier local, Viorel Curtean, îi solicită domnului consilier local, DorinSorin David să folosească un ton civilizat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, îi răspunde domnului consilier local,
Dorin-Sorin David, că i s-a dat deja cuvântul de 3 ori și că ar trebui să vină la ședințe
informați.
Nemaifiind alte discuții pe marginea proiectului, domnul preşedinte de şedinţă,
Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Brad.
Domnişoara consilier juridic Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 12 voturi „pentru”, 2 voturi ”împotrivă” (Dorin Sorin David și Petru Voicu Huieț),
o abținere (Ionel Daniel Adam) și 2 consilieri locali absenți (Vasile Poenaru și Bogdan–
Sorin Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2018 privind aprobarea
Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de
investiții „MODERNIZARE
ILUMINAT PUBLIC ZONA CENTRALĂ ÎN

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că este o problemă legată de
procedura ședinței de îndată, că ședința de îndată ar trebui convocată doar când trebuie
discutat un punct important și nu 5 puncte ca astăzi, puncte pe care trebuie să le aprobăm
fără să le discutăm, fără să le studiem și ca urmare trebuie să primim informații de la cei în
drept pentru a le putea aproba. Menționează că este cu totul altceva să analizezi și să
discuți într-o ședință ordinară.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General
actualizat după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiţii
„MODERNIZARE
DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750”
MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA, deviz aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 16/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2017
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul domnului Viceprimar,
Vasile Podaru, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că, prin adresa nr. 28.048/15.03.2018
a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 8413/16.03.2018 privind implementarea Programului Național de
Dezvoltare Locală etapa II, se solicită pentru obiectivele de investiții pentru care au fost
încheiate contracte de finanțare, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) și (5) din Normele
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 28/2013 de aprobare a Programului Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin
OMDRAP nr. 1851/2013, republicat cu modificările și completările ulterioare, actualizarea
devizului general.
Actualizarea devizului se face după încheierea contractelor de achiziție, rezultând
valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, valoare care se aprobă prin hotărâre de
consiliu și se retransmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
însoțit de contractele de achiziție publice.
Valoarea totală a devizului actualizat este de 7.809/985,94 lei cu TVA inclus,
respectiv 6.572.915,75 lei fără TVA, din care C+M 6.709.752,51 lei cu TVA inclus,
respectiv 5.638.447,49 lei fără TVA.
Nefiind discuții pe marginea proiectului, domnul preşedinte de şedinţă, Iosif
Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului
Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara consilier juridic Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 15 voturi „pentru” și 2 consilieri locali absenți (Vasile Poenaru și Bogdan–Sorin
Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2018 privind aprobarea
Devizului General actualizat după încheierea contractelor de achiziție pentru
obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM

0+000-5+750” MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA, deviz aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 14/2017.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”
S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii “ Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad,
judeţul Hunedoara” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul domnului Viceprimar,
Vasile Podaru, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
128/2016 s-a aprobat Documentaţia Tehnico - Economică a obiectivului“ Construire pod
peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, judeţul Hunedoara” şi finanţarea
acestui obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social Subprogramul Lucrări în primă urgenţă.
Pornind de la necesitatea extremă de reconstruire a podului peste Râul Crişul Alb
din Municipiul Brad, precum şi ţinând seama de incapacitatea financiară a bugetului local
de susţinere a acestei investiţii, estimată la 14.221,393 mii lei cu TVA s-a iniţiat procedura
de includere a acestui obiectiv în Lista – Sinteză a obiectivelor de investiţii pe anul 2016
care urmează să se finanţeze din „Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau
Social”, Subprogramul „Lucrări în primă urgenţă” aprobat prin O.G. nr. 16/2014 cu
modificările şi completările ulterioare.
Conform acestui Program, finanţatorul majoritar este COMPANIA NAŢIONALĂ
DE INVESTIŢII S.A. BUCUREŞTI, din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale
Administrației Publice iar bugetul local va avea obligaţia suportării cheltuielilor în
valoare de 5.328,867 mii lei cu TVA, reprezentând amenajarea terenului, amenajări pentru
protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, studii de teren, proiectare și inginerie, taxe
pentru obţinere de avize, acorduri impuse prin Certificatul de Urbanism, autorizaţii,
consultanţă, asistență tehnică, reabilitarea Străzii Crişan, construirea unui drum provizoriu
ca variantă de circulaţie pe care se va desfăşura traficul pe perioada construirii podului,
cheltuieli diverse şi neprevăzute, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pe o
perioadă de minim 15 ani.
Totodată, Consiliul Local al Municipiului Brad se obligă să aprobe demolarea
construcției aflată pe amplasament, cu funcțiunea de pod și identificată cadastral cu nr.
66659-C1 (construcție care nu face obiectul predării), anterior semnării protocolului de
predare-primire amplasament și să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare
pentru depozitarea şi organizarea şantierului. Menționează că odată cu adoptarea prezentei
hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 56/2017.
Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Brad.
Domnişoara consilier juridic Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ,necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor
locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 15 voturi „pentru” și 2 consilieri locali absenți (Vasile Poenaru și Bogdan–Sorin
Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2018 privind predarea către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională
de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii “ Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada
Cloşca, Municipiul Brad, judeţul Hunedoara”.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, declară închise
lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată pentru data
de 10 octombrie 2018.

Brad, 10 octombrie 2018
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