
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 12 februarie  2015, 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 12 februarie 2015 prin Dispoziţia nr. 61/12.02.2015 emisă de Primarul
Municipiului Brad, conform prevederilor art. 39, alin.4 şi ale art. 68 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de 12  februarie  2015.
La şedinţă au fost prezenţi,  12 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în

funcţie,  5 consilieri locali fiind absenţi (Bogdan Mihai Ştefan, Ionel Daniel Adam, Ovidiu
Nicolae Jurj, Florin Ioan Străuţ şi Angela Suciu).

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora,  Secretar al Municipiului Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte domnilor consilieri pentru prezenţă şi
precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe de îndată este impusă de punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale potrivit căreia
Proiectele de buget  se aproba de autoritatile deliberative în termen de maximum 45 de
zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I.

Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40, alin. 1
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, doamna Carmen–Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad,
constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia.

În continuare doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, îi invită pe domnii consilieri
locali să facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă avându-se în vedere că,
domnul Cristian Serafim Leucian şi-a epuizat mandatul de preşedinte de şedinţă.

Domnul consilier local, Mihai Mureş propune pe domnul consilier local Vasile
Podaru pentru a conduce următoarele trei luni şedinţele de consiliu, dumnealui fiind
potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local următorul în
ordine alfabetică, propunere aprobată cu unanimitate de voturi.

În continuare doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, îl invită pe domnul consilier
local Vasile Podaru, să preia conducerea şedinţei.

Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, îl roagă pe
domnul Primar, Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice a
obiectivului de investiţii „Centru de agrement, sport şi educaţie - Brad”– iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului general pentru obiectivul de
investiţii „MODERNIZARE  DC 170 BRAD- MESTEACĂN KM 0+000-5+750”



MUNICIPIUL  BRAD,  JUDEŢUL HUNEDOARA.
3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015.
2. Analizarea şi discutarea adresei nr. 5603/12.02.2015 a S.C. ALDOR S.R.L.

Timişoara.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt suplimentări la

proiectul ordinii de zi.
Nefiind propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul

Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  supune aprobării  Ordinea de zi şi cu  12 voturi
„pentru”, se  aprobă.

În continuare se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi astfel cum a fost
aprobată.

Punctul nr.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economice a obiectivului de investiţii „Centru de agrement, sport şi educaţie - Brad”.

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

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Referatul nr.
5.616/12.02.2015 al Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii, prin care se
prezintă necesitatea realizării obiectivului de investiţii “CENTRU DE AGREMENT,
SPORT ŞI EDUCAŢIE- BRAD” a considerat oportună dezbaterea şi aprobarea Proiectului
nr. 428/2015  elaborat de S.C. SERCOTRANS S.R.L. Deva pentru a putea fi inclus în
Lista –Sinteză a lucrărilor de investiţii pe anul 2015.

Precizează că prin Hotărârea de Guvern nr. 229/26.03.2014 imobilul situat în Brad,
str. Vînătorilor, nr. 7(fost nr. 5), proprietate publică a Statului Român, a fost transferat în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru desfăşurarea unor activităţi de
interes local.

În acest sens s-a promovat proiectul “Centru de agrement, sport şi educaţie - Brad”
prin care spaţiul dobândit se amenajează în vederea desfăşurării unor activităţi specifice
sportului de sală, de recrere şi întreţinere corporală.

Proiectul promovat răspunde cerinţelor formulate de beneficiar, îndeplinind
condiţiile de aprobare a investiţiei.

Valoarea totală a investiţiei este de 396.732 lei  cu TVA inclus şi  va fi inclusă în
Lista de investiţii, Anexa 3  a proiectului  Bugetului Municipiului Brad pe anul 2015, cap.
70 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”.

Dată fiind oportunitatea realizării acestei investiţii a iniţiat proiectul de hotărâre
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii
“CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE- BRAD”.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo precizează că Devizul general al
obiectivului a fost primit de la proiectant abia înainte de începerea şedinţei, astfel încât
alocaţia bugetară prevăzută în proiectul de buget care a fost supus dezbaterii publice a fost
estimată la 200 mii lei, necesitând o majorare până la 397 mii lei. Această majorare se va
regăsi într-un amendament la proiectul de buget care face obiectul Ordinei de zi.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al 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
funcţie,  respectiv 9 consilieri locali.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi „pentru” şi 5
consilieri  locali absenţi (Bogdan Mihai Ştefan, Ionel Daniel Adam, Ovidiu Nicolae Jurj,
Florin Ioan Străuţ şi Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 15 /2015
privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii
„Centru de agrement, sport şi educaţie - Brad”.

Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general pentru
obiectivul de investiţii „MODERNIZARE  DC 170 BRAD- MESTEACĂN KM 0+000-
5+750” MUNICIPIUL  BRAD,  JUDEŢUL HUNEDOARA.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 cadrul preocupărilor administraţiei
publice locale de modernizare şi reabilitare a reţelei rutiere, s-a promovat proiectul de
investiţii „MODERNIZARE D.C. 170 B BRAD-MESTEACĂN KM 0+000-5+750”,
Municipiul Brad, jud. Hunedoara.

Devizul General al obiectivului este în valoare de 8.532.800 lei cu TVA inclus, din
care C+M = 7.302.553 lei.

Obiectivul vizează consolidarea structurii rutiere, canalizarea pluvială pe întregul
drum clasificat, în lungime de 5,75 km, şi covor asfaltic, din care aproximativ 1 km va fi
prevăzut cu pistă pentru ciclişti şi 2 benzi rutiere.

Dată fiind valoarea mare a lucrării, care nu poate fi suportată din veniturile proprii
ale bugetului local, s-au întreprins demersuri pentru cuprinderea obiectivului în Lista
Sinteză de Investiţii a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru
a beneficia de schema de finanţare reglementată prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013 şi Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, modificat
prin Ordinul nr. 158/14.01.2015.

Investiţia va fi eşalonată pe 2 ani, 2015-2016, din care pentru anul 1 s-a prevăzut un
volum fizic de cca. 40%.

În proiectul de buget pe 2015 s-a alocat suma aferentă anului 1 de investiţie.
Având în vedere importanţa acestui obiectiv precum şi referatul nr. 5.615/12.02.2015 al
Compartimentului Investiţii am iniţiat proiectul de hotărâre prin care am propus aprobarea
Devizului General al lucrării, în valoare de  8.532.800 lei cu TVA inclus

Domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan întreabă cum se tratează în proiect a
doua bandă de circulaţie şi care este porţiunea prevăzută cu piste pentru ciclişti.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo precizează că drumul este clasificat pentru
o singură bandă rutieră, mai puţin tronsonul preluat din fostul drum al Minei, iar pentru a
fi posibilă circulaţia în două sensuri proiectul prevede câteva platforme de încrucişare în



locuri care să asigure vizibilitatea cel puţin pe porţiunile în pantă. Pista pentru ciclism este
proiectată doar pe porţiunea cu două benzi, respectiv între cele două foste incinte miniere.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al 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 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.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi „pentru” şi 5
consilieri  locali absenţi (Bogdan Mihai Ştefan, Ionel Daniel Adam, Ovidiu Nicolae Jurj,
Florin Ioan Străuţ şi Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2015
privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul de investiţii
„MODERNIZARE  DC 170 BRAD- MESTEACĂN KM 0+000-5+750”
MUNICIPIUL  BRAD,  JUDEŢUL HUNEDOARA.

Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brad
pe anul 2015.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 iniţierea proiectului de
hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 a luat în considerare
adresa nr.1549/23.01.2015  a Administraţiei Judeţene  a Finanţelor Publice Hunedoara,
prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 12.997,82  mii lei din TVA şi 4.398  mii lei
din cotele defalcate de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului.

De asemenea a ţinut cont de Referatul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate,
Taxe şi Impozite Locale nr.3888/28.01.2015, din care rezultă că veniturile realizate în anul
2014 din taxe şi impozite şi cote defalcate din impozitul pe venit se stabilesc în sumă de
14.329 mii lei, sumă ce trebuie să se regăsească la veniturile proprii ale anului 2015.

Faţă de cele de mai sus a propus aprobarea  bugetului Municipiului Brad pe anul
2015 la venituri în sumă de 34.838,82 mii lei la care se adaugă excedentul bugetar în sumă
de 558,87 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 35.397,69 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 2
după cum urmează:

Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 sunt cele prevăzute în Anexa
nr. 1 şi se compun din :

- impozit pe venit………………………..……         109 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit ………    10.248 mii lei
- impozite şi taxe de proprietate…………….. 1.796,50 mii lei
- sume defalcate din TVA………………   12.997,82 mii lei
- taxe pe servicii specifice… …………     0,7 mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau

pe desfăşurarea de activităţi……………..    884,70 mii lei
- alte impozite şi taxe fiscale…………………   101,30 mii lei
- venituri din proprietate………………………..    590 mii lei
- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi….      218,10              mii lei
- venituri din taxe administrative, eliberări permise… 80,10 mii lei



- amenzi, penalităţi şi confiscări…………………       260,60 mii lei
- diverse venituri……………………………… 32,50 mii lei
- transferuri voluntare, altele decât subvenţiile…… 0,50            mii lei
- venituri din valorificarea unor bunuri…………   . 7 mii lei
- subvenţii de la bugetul de stat…………………… 2.132 mii lei
- sume primite de la UE/ alti donatori…………… 5.380                 mii lei

TOTAL ………………………………………………               34.838,82 mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 sunt cele prevăzute în Anexa

nr. 2 şi se compun din :
- autorităţi  publice şi acţiuni externe……………… 3.270,80 mii lei
- alte servicii publice generale……………………………. 140 mii lei
- tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi……….         205 mii lei
- ordine publică şi siguranţă naţională……………………. 435 mii lei
- învăţământ…………………………………………………     6.826 mii lei
- sănătate…………………………………………………… 477 mii lei
- cultură, recreere şi religie  ………………………………        2.033 mii lei
- asigurări şi asistenţă socială…………………………… 2.152 mii lei
- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  ………            3.870,80 mii lei
- protecţia mediului ………………………………… … 640 mii lei
- acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă…………..150 mii lei
- combustibil şi energie……………………………………. 3.553,89 mii lei
- transporturi……….………………………………. 11.614,20 mii lei
- alte acţiuni economice…………………………… …       30 mii lei
TOTAL………………………………………… 35.397,69             mii lei
În articolul 4 a propus ca INVESTIŢIILE – respectiv CHELTUIELILE de

CAPITAL din bugetul local al Municipiului Brad,  evidenţiate  la secţiunea de dezvoltare
să fie de 5657,10 mii lei care se reflectă în lista de investiţii din anexa nr. 3, la proiectul de
hotărâre.

În articolul 5 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Şcolii Gimnaziale
,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad, al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad şi al
Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad pe anul 2015 în sumă de 479,06
mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli.

În articolul 6 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Serviciului Public
de Desfacere, Han Piaţă şi Obor Brad pe anul 2015 conform previziunilor acestora în sumă
de 310 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .

În articolul 7 a propus aprobarea estimării veniturilor şi cheltuielilor pentru anii
2016-2018, conform Anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo propune următorul amendament:
”Diminuarea prevederii bugetare pentru obiectivul „Modernizare Punct Termic nr. 2 şi
reţele termice aferente ” cu 197 mii lei, de la cap. 81,  sumă cu care se suplimentează
alocaţia pentru obiectivul „Centru de Agrement, Sport şi Educaţie” Brad, până la nivelul
Devizului general aprobat anterior”. Se are în vedere că obiectivul P.T.2 se va realiza pe
parcursul a 2 ani, iar în anul 2015 se prognozează un grad redus de realizare deoarece va
trebui organizată licitaţia de lucrări care este de durată.



Domnul preşedinte de şedinţă,Vasile Podaru supune aprobării amendamentul propus
de domnul Viceprimar Aurel Vasile Circo, şi cu unanimitate de voturi este aprobat.

Domnul consilier local, Vasile Podaru solicită să se aloce bani pentru reabilitarea
Serei de flori de pe str. Dispensarului.

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că, costurile pentru reabilitarea Serei de
flori precum şi cheltuielile de exploatare sunt enorm de mari, cu mult mai mari decât
nevoia de flori necesare pentru oraş, fapt pentru care este preferată achiziţia de material
floricol de pe piaţa liberă.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian solicită să se refacă măcar
împrejmuirea Serei de flori.

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că în măsura în care bugetul permite,
încearcă să repare în acest an gardul Serei de flori.

Domnul consilier local Dorel Leaha Ştefan întreabă pentru ce perioadă de timp
ajung banii alocaţi unităţilor de învăţământ.

Doamna Gabriela Petrean – contabil şef  precizează că banii prevăzuţi în buget
ajung unităţilor şcolare până în toamnă.

Domnul consilier local Dorel Leaha Ştefan întreabă dacă banii prevăzuţi pentru
subvenţionarea energiei termice sunt suficienţi pentru trim.I al anului 2015.

Domnul Primar,  Florin Cazacu precizează că da, sunt pentru trim.I şi pentru
începutul trim. IV al anului 2015.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo precizează că subvenţia achitată în avans
acoperă lunile ianuarie şi februarie, iar pentru luna martie şi prima lună a sezonului rece
viitor s-a alocat prin proiectul de buget o sumă acoperitoare, rămânând ca pentru ultima
lună a anului 2015 să se suplimenteze alocaţia printr-o rectificare bugetară ulterioară.

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă cine face contractarea lucrării
“EXTINDERE ŞI  MODERNIZARE  BLOC  ALIMENTAR – GRĂDINIŢA  CU
PROGRAM PRELUNGIT „ FLOARE DE COLŢ” BRAD”Grădiniţei Floare de Colţ”
Brad.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo precizează că angajarea lucrării revine
unităţii de învăţământ, iar preocuparea administraţiei publice locale este ca aceştia să
respecte prevederile legale în vigoare.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian întreabă cine va reface drumurile
afectate în urma lucrărilor de canalizare.

Domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely precizează că  refacerea drumului
revine celui căruia l-a stricat, menţionând că în proiectul  de buget executantul are
prevăzuţi bani şi pentru refacerea drumurilor afectate.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al 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
funcţie,  respectiv 9 consilieri locali.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi „pentru” şi 5
consilieri  locali absenţi (Bogdan Mihai Ştefan, Ionel Daniel Adam, Ovidiu Nicolae Jurj,
Florin Ioan Străuţ şi Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 15 /2015
privind 17/2015 privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015.



Punctul nr.4. Analizarea şi discutarea adresei nr. 5603/12.02.2015 a S.C. ALDOR
S.R.L. Timişoara referitoare la contractul nr. 2657/22.01.2015 „Pod peste râul  Crişul Alb
pe str. Cloşca, în Municipiul Brad”. În vederea găsirii unei soluţii optime din punct de
vedere tehnico-economic pentru podul proiectat, au propus spre analiză câteva soluţii
tehnologice de deviere a traficului şi anume:podul proiectat să se execute sub trafic; să se
realizeze un pod provizoriu în apropiere de stadionul „Aurul Brad”; să se realizeze un pod
provizoriu în apropiere de pasarelă şi a patra  variantă să se realizeze o variantă de
circulaţie de ocolire pe podul din localitatea Ţărăţel.

În urma analizării celor solicitate, domnii consilieri locali avizează soluţia realizării
unui pod provizoriu construit din tuburi carosabile din beton armat amplasate în albia
minoră a Crişului, eventual în straturi suprapuse, în aval de pasarela suspendată. Această
variantă va fi propusă proiectantului care va trebui să obţină avizul ABA CRIŞURI
ORADEA şi să o cuprindă în valoarea investiţiei.

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte încă o dată domnilor consilieri locali
pentru participare.

Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, declară
închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 12.02.2015.

Brad, 12.02.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR

VASILE  PODARU CARMEN–IRINA   BORA


