
R O M Â N I A 
JUDEłUL HUNEDOARA 
  MUNICIPIULUI BRAD 
     CONSILIUL LOCAL 

P R O C E S – V E R B A L 
încheiat azi, 12 septembrie 2011 cu ocazia şedinŃei 

Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa de îndată  s-a făcut 
în data de 12 septembrie 2011 prin DispoziŃia nr.744/12.09.2011 emisă de Primarul 
municipiului Brad, conform art.39, al.4 şi art.68 al.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Consilierii au fost 
anunŃaŃi telefonic în data de 12.09.2011. 

 La şedinŃă au fost prezenŃi 14 consilieri locali din cei 17 în funcŃie, 3 consilieri fiind 
absenŃi motivat (Mureş Mihai, Manea Iosif, Kiszely Fabius Tiberiu). 

Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela – 
secretar al municipiului Brad .  

În calitate de invitaŃi au participat: doamna NiŃă Adina – contabil la SC Acvacalor 
SA Brad  şi domnul Boghean Emilian – consilier juridic al SC Acvacalor SA Brad  precum 
şi angajaŃi din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad. 

 Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte domnilor consilieri pentru prezenŃă. 
 Doamna Galea Mirela – secretar al municipiului Brad declară deschise lucrările 

şedinŃei de consiliu,  considerând-o legal constituită şi îi invită pe domnii consilieri să facă 
propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinŃă avându-se în vedere că doamna consilier 
Sim Mihaela Dorina Marcela şi-a epuizat mandatul de preşedinte de şedinŃă de 3 luni. 

  Domnul consilier Radovici Teofil Emilian propune pe domnul Suciu Ovidiu să 
conducă lucrările şedinŃei avându-se în vedere că dumnealui este conform Regulamentului 
de organizare şi funcŃionare al Consiliului local al municipiului Brad, următorul în ordine 
alfabetică – propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

    Doamna Galea Mirela – secretar al municipiului Brad îl invită pe domnul 
preşedinte de şedinŃă să ocupe loc în prezidiu pentru  a prelua conducerea şedinŃei de 
consiliu . 

     Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului         
ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 
2011. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice     şi a 
Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE 
LA ŞCOALA GENERALĂ MIRCEA SÂNTIMBREANU CLASELE I - IV, municipiul 
Brad, judeŃul Hunedoara”. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice şi a 
Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE 
LA ŞCOALA GENERALĂ MIRCEA SÂNTIMBREANU CLASELE V - VIII, municipiul 
Brad, judeŃul Hunedoara” . 

     4. Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice şi a 
Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE 



LA ŞCOALA GENERALĂ  HORIA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN municipiul Brad , judeŃul 
Hunedoara” . 

     5. Adresa nr.3374/09.09.2011 a SC ACVACALOR SA BRAD 
  Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi  care se  
aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 

municipiului Brad pe anul 2011. 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 

da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.   
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 

3073275/07.09.2011 a Ministerului AdministraŃiei şi Internelor prin care s-a alocat suma 
de 250 mii lei pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preŃurilor la combustibil, a 
adresei nr.26162/2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care s-a 
alocat suma de 500 mii lei pentru cheltuieli de capital ,,Bloc locuinŃe sociale str. 
Şteampurile Vechi” şi a Referatului nr. 11411/09.09.2011 al Serviciului buget, finanŃe, 
contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Brad prin care se solicită  suplimentarea 
unor venituri, repartizarea acestora la unele capitole de cheltuieli precum şi virări de 
credite de la un capitol bugetar la altul, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a  
propus următoarele:  
 În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2011 se stabileşte în 
sumă de 19373 mii  lei  atât la venituri cât şi la cheltuieli . 

Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se majorează cu suma de 1106 
mii lei după cum urmează: 

   - la capitolul bugetar 18.02 – alte impozite şi taxe fiscale cu suma de     (+)   15 mii lei 
        - la capitolul bugetar 42.02 –   subvenŃii de la bugetul de stat cu suma de(+)  250 mii 
lei 

             - la capitolul bugetar 39.02  - venituri din valorificarea unor bunuri cu suma de  (+ )      
841 mii lei   

Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se modifică cu suma de 1106 
mii lei după cum urmează: 
         - la capitolul bugetar 65.02 – învăŃământ cu suma de    (+)  640 mii lei 

- la capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie cu suma de (+)  208 mii lei 
- la capitolul bugetar 68.02 – asigurări şi asistenŃă socială cu suma de       (- )  140 

mii lei  
- la capitolul bugetar 70.02 – locuinŃe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de           

(+)   327 mii lei 
- la capitolul bugetar 81.02 – combustibil şi energie cu suma de           (-)    49 mii lei 
- la capitolul bugetar 84.02 – transporturi cu suma de    (+)  120 mii lei 

  MenŃionează că în Lista de investiŃii( Anexa nr. 3) au fost introduse la capitolul 
bugetar 65.02 – ,,învăŃământ” - trei obiective de investiŃii, respectiv sistemele autonome de 
încălzire la şcolile generale din municipiul Brad, la capitolul bugetar 67.02 - ,,cultură, 
recreere şi religie” – s-a alocat suma de 158 mii lei pentru reabilitare covor elastic Arena 
,,IndependenŃa 100” şi suma de 30 mii lei pentru sistem de supraveghere şi alarmare Casa 
de Cultură Brad, la capitolul bugetar 70.02 - ,,locuinŃe, servicii şi dezvoltare publică” s-a 
alocat suma de 12 mii lei la documentaŃii tehnico economice. 
 Sumele alocate în Anexa nr. 3 provin din veniturile rezultate din  vânzarea unor 
bunuri aparŃinând domeniului privat şi din diminuarea sumei prevăzute pentru obiectivul 



,,Bloc de locuinŃe sociale” şi obiectivul ,,Alimentare cu apă caldă şi căldură 3845 
apartamente”. 
    Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de 
hotărâre prezentat. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul 
aparatului de specialitate  al primarului municipiului Brad.  

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 3 consilieri absenŃi motivat 
(Mureş Mihai, Manea Iosif, Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.117/2011 
privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei 

tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „SISTEM 
AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE LA ŞCOALA GENERALĂ MIRCEA 
SÂNTIMBREANU CLASELE I - IV, municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.   

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
10841/26.08.2011 a viceprimarului municipiului Brad, care a fost analizată şi aprobată în 
şedinŃa Consiliului local Brad din data de 31.08.2011 cu privire la însuşirea regimului de 
urgenŃă a unor lucrări de investiŃii, s-a promovat DocumentaŃia tehnico economică şi 
Devizul general pentru obiectivul de investiŃii  SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE LA 
ŞCOALA GENERALĂ MIRCEA SÂNTIMBREANU CLASELE I - IV, municipiul Brad , 
judeŃul Hunedoara”. 

FaŃă de cele de mai sus a propus aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice şi a 
Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE 
LA ŞCOALA GENERALĂ MIRCEA SÂNTIMBREANU CLASELE I - IV, municipiul 
Brad , judeŃul Hunedoara”,  în valoare totală de 90,923 mii  lei inclusiv TVA din care C+M 
în valoare de 32,375 mii lei inclusiv TVA. 

Mai precizează că documentaŃia tehnico-economică a fost realizată de către SC 
GEVIS PROTEAM SRL DEVA, conform proiectului  nr. 675/2011. 
    Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de 
hotărâre prezentat. 
 Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că atât acest Proiect de investiŃii 
cât şi următoarele două din Ordinea de zi au fost promovate pentru a se garanta încălzirea 
instituŃiilor de învăŃământ în mod independent de sistemul centralizat de termoficare asupra 
căruia planează incertitudinea continuităŃii în funcŃionare, ca urmare a politicii 
guvernamentale actuale de desfiinŃare a compensării unitare a creşterii neprevizionate a 
preŃului păcurii de la bugetul de stat, ceea ce conduce la creşterea gradului de 
subvenŃionare a energiei termice livrate populaŃiei peste potenŃialul bugetului local. 
Totodată, tariful de producere, transport şi distrubuŃie a energiei termice va creşte de la 
611,90 la 843,02 lei/Gkal, iar pentru instituŃiile de învăŃământ acelaşi buget local ar urma 
să suporte preŃul integral al energiei care s-ar ridica la cca 2,0 mil. lei pe un sezon rece de 5 
luni. Datorită incapacităŃii bugetului local de a suporta această plată, se impune cu 
necesitate şi cu caracter de extremă urgenŃă realizarea celor trei investiŃii propuse. 
Caracterul de extremă urgenŃă este justificat de eliminarea procedurii de atribuire a 
contractelor de execuŃie prin licitaŃie publică, procedură care ar exclude realizarea 
obiectivelor în cele două luni de execuŃie efectivă care rezultă din graficele de eşalonare 



existente în documentaŃii. În sensul justificării caracterului de extremă urgenŃă a execuŃiei 
acestor lucrări, invocă prevederile legale, respectiv OUG nr.34/2006 art.22 lit.c, HG nr. 
925/2006 art.58 precum şi principiul asumării răspunderii autorităŃii contractante  pentru 
aplicarea procedurii de atribuire definit în art. 5 alin.1 din HG nr. 925/2006.Asumarea 
răspunderii aparŃine deopotrivă Consiliului Local  şi Primarului. 
 Domnul primar Florin Cazacu întreabă dacă nu se poate face uz de un brevet de 
invenŃie în  acest domeniu, pentru a intra sub incidenŃa altor prevederi legale. 
 Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile afirmă că există o prevedere legală în acest 
sens, respectiv art. 122 lit. b din OUG nr. 34/2006, însă brevetul de invenŃie invocat se 
referă la o construcŃie cu pereŃi rabatabili care adăposteşte o Centrală termică pe gaz metan, 
construcŃie care elimină pericolul unor accidente umane în caz de explozie. 
 Domnul primar Florin Cazacu întreabă dacă este necesară  iniŃierea unui proiect de 
hotărâre pentru definirea caracterului de extremă urgenŃă. 
 Doamna secretar Galea Mirela precizează că această situaŃie cu caracter de maximă 
urgenŃă nu necesită iniŃierea unui proiect de hotărâre în acest sens. 
 Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile consideră că nu este necesară iniŃierea unui 
astfel de proiect din moment ce există prevedere legală în acest sens. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmează să consulte pe domnul Prefect 
iar dacă trebuie,  pentru şedinŃa de consiliu următoare se va iniŃia acest proiect de hotărâre. 
 Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian consideră utilă consultarea CurŃii de 
Conturi în acest sens. 
 Domnul consilier Ciur Gheorghe întreabă cine va asigura deservirea Centralelor 
termice întrucât unităŃile de învăŃământ nu pot angaja personal de specialitate. 
 Domnul viceprimar răspunde că deservirea centralelor va fi făcută de fochişti 
autorizaŃi de la operatorul de termoficare SC ACVACALOR SA Brad aşa cum s-a precizat 
şi în Referatul nr. 10841/26.08.2011 care a fost supus aprobării în şedinŃa ordinară din data 
de 31.08.2011. 
 Domnul primar Florin Cazacu revine asupra necesităŃii unui Studiu de optimizare a 
transportului agentului termic primar prin eliminarea actualei conducte TUR  şi utilizarea 
celor două conducte RETUR. 
 Domnul consilier Podaru Vasile precizează că se lucrează deja la acest Studiu, care 
va trebui să reglementeze şi echilibrarea hidraulică a punctelor termice prin diafragmare, ca 
urmare a debranşărilor accentuate din această vară.  
 Domnul viceprimar susŃine că este urgent necesară încheierea celor trei contracte de 
execuŃie pentru încadrarea strictă în graficul de execuŃie, iar, în paralel, să se acŃioneze la 
ROMSILVA pentru marcarea, evaluarea, scoaterea din inventarul public şi licitarea masei 
lemnoase provenite din pădurea publică, precum şi stabilirea locului de depozitare a 
acesteia şi, implicit, stabilirea schemei de transport intern către cele patru puncte de 
consum. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul  Biroului   Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din cadrul aparatului de 
specialitate  al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 3 consilieri absenŃi 
motivat (Mureş Mihai, Manea Iosif, Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea 
nr.118/2011 privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice şi a Devizului 
general pentru obiectivul de investiŃii „SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE LA 
ŞCOALA GENERALĂ MIRCEA SÂNTIMBREANU CLASELE I - IV, municipiul 
Brad , judeŃul Hunedoara”. 



 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei 

tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „SISTEM 
AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE LA ŞCOALA GENERALĂ MIRCEA 
SÂNTIMBREANU CLASELE V - VIII, municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.   

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
10841/26.08.2011 a viceprimarului municipiului Brad, care a fost analizată şi aprobată în 
şedinŃa Consiliului local Brad din data de 31.08.2011 cu privire la însuşirea regimului de 
urgenŃă a unor lucrări de investiŃii, s-a promovat DocumentaŃia tehnico economică şi 
Devizul general pentru obiectivul de investiŃii ,,SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE 
LA ŞCOALA GENERALĂ MIRCEA SÂNTIMBREANU CLASELE V - VIII, municipiul 
Brad , judeŃul Hunedoara”. 

FaŃă de cele de mai sus a propus aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice şi a 
Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE 
LA ŞCOALA GENERALĂ MIRCEA SÂNTIMBREANU CLASELE V- VIII, municipiul 
Brad , judeŃul Hunedoara”,  în valoare totală de 290,356 mii  lei inclusiv TVA din care 
C+M în valoare de 206,945 mii lei inclusiv TVA. 

MenŃionează că documentaŃia tehnico-economică a fost realizată de către SC GEVIS 
PROTEAM SRL DEVA, conform proiectului  nr. 676/2011. 
    Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de 
hotărâre prezentat. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din cadrul aparatului de 
specialitate  al primarului municipiului Brad.  

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 3 consilieri absenŃi motivat 
(Mureş Mihai, Manea Iosif, Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.119/2011 
privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru 
obiectivul de investiŃii „SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE LA ŞCOALA 
GENERALĂ MIRCEA SÂNTIMBREANU CLASELE V - VIII, municipiul Brad , 
judeŃul Hunedoara”. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei 

tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „SISTEM 
AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE LA ŞCOALA GENERALĂ  HORIA, CLOŞCA ŞI 
CRIŞAN municipiul Brad , judeŃul Hunedoara” . 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.   

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
10841/26.08.2011 a viceprimarului municipiului Brad, care a fost analizată şi aprobată în 
şedinŃa Consiliului local Brad din data de 31.08.2011 cu privire la însuşirea regimului de 
urgenŃă a unor lucrări de investiŃii, s-a promovat DocumentaŃia tehnico economică şi 
Devizul general pentru obiectivul de investiŃii ,,SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE 
LA ŞCOALA GENERALĂ  HORIA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN municipiul Brad , judeŃul 
Hunedoara” 

FaŃă de cele de mai sus a propus aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice şi a 
Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE 



LA ŞCOALA GENERALĂ  HORIA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN municipiul Brad , judeŃul 
Hunedoara””,  în valoare totală. 

Precizează că documentaŃia tehnico-economică a fost realizată de către SC GEVIS 
PROTEAM SRL DEVA, conform proiectului  nr. 677/2011. 
    Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de 
hotărâre prezentat. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii  din cadrul aparatului de 
specialitate  al primarului municipiului Brad.  

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 3 consilieri absenŃi motivat 
(Mureş Mihai, Manea Iosif, Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.120/2011 
privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru 
obiectivul de investiŃii „SISTEM AUTONOM DE ÎNCĂLZIRE LA ŞCOALA 
GENERALĂ  HORIA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN municipiul Brad , judeŃul Hunedoara”. 

 
 Se trece la discutarea următorului punct înscris în proiectul ordinii de zi şi anume:  
Adresa nr. 3374/09.09.2011 a SC Acvacalor SA Brad prin care  se solicită acordul 

de principiu asupra tarifului de producere, transport, distribuŃie a energiei termice, în 
vederea prezentării la ANRSC Bucureşti pentru obŃinerea avizului de specialitate. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că este supus avizării tariful fundamentat 
în noile condiŃii de preŃuri  pentru păcură şi într-o schemă de funcŃionare de  5 luni pe an cu 
80 de angajaŃi. Tariful a fost analizat şi aprobat de AGA a SC ACVACLOR SA Brad în 
luna august 2011. În cunoştiinŃă de cauză domnii consilieri dau acordul de principiu.  

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei  Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată  pentru data de 
12.09.2011. 

Brad, 12.09.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                                SECRETAR 

 

              SUCIU OVIDIU                                      GALEA MIRELA  
 


