R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 13 februarie 2017, 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 13 februarie 2017 prin Dispoziţia nr. 202/13.02.2017 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 13 februarie 2017.
La şedinţă au fost prezenţi 13 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în
funcţie, 4 consilieri locali fiind absenţi (Adina Beciu, Ioan Florin Oprişa, Viorel
Curtean şi Dorin Sorin David).
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi domnişoara Mihaela
David, 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 a participat: doamna Monica-Elena Ionescu – inspector în
cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului – Biroul Urbanism,
Amanajarea Teritoriului, Investiţii din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
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, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată
şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia.
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi, prevederile art. 49 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, Ionel Circo, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr. 106/2014 privind actualizarea şi modificarea Documentaţiei tehnicoeconomice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi
bituminoase uşoare DC-10 (DN76) – Valea Bradului
km 5+300- km 7+300
Municipiul Brad, judeţul Hunedoara”, modificată prin H.C.L. nr. 41/2015 și H.C.L.
nr. 9/2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
110/2014 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
aferente proiectului „MODERNIZARE DC -10 BRAD –VALEA BRADULUI, km
5+300-km 7+300”, modificată prin H.C.L.42/2015 și H.C.L. nr. 22/2016 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
16/2015 privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii
„MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750”
MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
55/2015 privind aprobarea Documentaţiilor Tehnico – Economice şi a cofinanţării
de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii
„MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750”
MUNICIPIUL BRAD,
JUDEŢUL HUNEDOARA
– iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune aprobării Ordinea de zi şi
cu 13 voturi „pentru”, 4 consilieri locali fiind absenţi (Adina Beciu, Ioan Florin
Oprişa, Viorel Curtean şi Dorin Sorin David), 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 pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 106/2014 privind actualizarea şi modificarea
Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de
investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10 (DN76) – Valea Bradului km
5+300- km 7+300 Municipiul Brad, judeţul Hunedoara”, modificată prin H.C.L.
nr. 41/2015 şi H.C.L. nr. 9/2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă
şi precizează că urgenţa acestei şedinţe este impusă de adresa nr. 2657/17.01.2017 a
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 3.205/27.01.2017 prin care se
solicită, ca până în data de 15.02.2017, să fie actualizate Devizele generale de

investiţii conform modificărilor aduse art. 291 alin 1 lit. b) din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, potrivit căruia nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de
19% începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru operaţiunile impozabile care nu sunt
scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse.
Pentru lămuriri suplimentare cu privire la conţinutul proiectelor de hotărâre
susmenţionate este prezentă la şedinţă, în calitate de invitat doamna Monica-Elena
Ionescu – inspector în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului –
Biroul Urbanism, Amanajarea Teritoriului, Investiţii din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, citeşte expunerea de motive privind
actualizarea şi modificarea
Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului
general pentru obiectivul de investiţii „ Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10
(DN76) – Valea Bradului
km 5+300- km 7+300 Municipiul Brad, judeţul
Hunedoara”, modificată prin H.C.L. nr. 41/2015 și H.C.L. nr. 9/2016 menţionând că
pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală ca urmare a modificării
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal precum şi pentru respectarea altor prevederi
legale, prin adresa nr. 2657/17.01.2017 a MINISTERULUI DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 3.205/27.01.2017 (anexată), se
solicită actualizarea Devizului General pentru lucrările rest de executat, pe surse de
finanţare, în condiţiile impuse prin art. 291 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal.
Potrivit art. 291 alin 1 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de
19% începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru operaţiunile impozabile care nu
sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse.
Ţinând cont de art. art.11 alin.2 din O.U.G. nr. 28/2013 privind aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare potrivit cărora:
„Beneficiarii au obligaţia să transmită MDRAPFE toate documentele necesare
monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt
responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.”
Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor invocate, s-a solicitat proiectantului
general S.C. PROCONS INVEST S.R.L. DEVA, să actualizeze Devizul General
pentru obiectivul de investiţii „ Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10 (DN76) –
Valea Bradului km 5+300- km 7+300 Municipiul Brad, judeţul Hunedoara”, având
în vedere că obiectivul de investiţii menţionat a fost promovat spre finanţare prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013.
Menţionează că Devizul General al Investiţiei are o valoare totală de
1.494.321 lei cu T.V.A. inclus, din care C+M este de 1.344.300 lei cu T.V.A. inclus,
iar Devizul General al Investiţiei, rest de executat, are o valoare totală de 1.467.067
lei cu T.V.A.inclus, din care C+M este de 1.344.300 lei cu T.V.A. inclus.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 şi 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, Ionel Circo supune la vot proiectul de hotărâre
împreună cu amendamentul propus şi cu 13 voturi „pentru”, 4 consilieri locali fiind
absenţi (Adina Beciu, Ioan Florin Oprişa, Viorel Curtean şi Dorin Sorin David) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2017 pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 106/2014 privind actualizarea şi modificarea
Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de
investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10 (DN76) – Valea Bradului km
5+300- km 7+300 Municipiul Brad, judeţul Hunedoara”, modificată prin H.C.L.
nr. 41/2015 şi H.C.L. nr. 9/2016.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr. 110/2014 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a
cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -10 BRAD –
VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300”, modificată prin H.C.L. nr. 42/2015 şi
H.C.L. nr. 22/2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că având în vedere măsurile
necesare a fi întreprinse pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală
ca urmare a modificării Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal precum şi pentru
respectarea altor prevederi legale, prin adresa nr. 2657/17.01.2017 a
MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
ŞI FONDURILOR EUROPENE, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
3.205/27.01.2017 (anexată), se solicită comunicarea hotărârii de consiliu local de
aprobare a indicatorilor tehnico economici actualizaţi reprezentând noua valoare a
investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau
nedecontate până la 31.12.2016 şi valoarea rest de executat, în condiţiile impuse
prin art. 291 alin. 1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Potrivit art. 291 alin 1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de
19% începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru operaţiunile impozabile care nu
sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse.
Ţinând cont de art. art.11 alin.2 din OUG nr. 28/2013 privind aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare potrivit cărora:
„Beneficiarii au obligaţia să transmită MDRAPFE toate documentele necesare

monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt
responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.”
Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
invocate, s-a solicitat
proiectantului general S.C. PROCONS INVEST S.R.L. DEVA, să actualizeze, suma
ce reprezintă contribuţia bugetului local la compensarea cheltuielilor neeligibile, rest
de executat necesară proiectului „MODERNIZARE DC-10 BRAD –VALEA
BRADULUI, km 5+300-km 7+300”, având în vedere că obiectivul de investiţii
menţionat a fost promovat spre finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală aprobat prin O.U.G. 28/2013.
Precizează că, suma ce reprezintă contribuţia bugetului local la compensarea
cheltuielilor neeligibile, rest de executat a proiectului este în valoare de 15.223 lei cu
T.V.A., şi este cuprinsă în Lista –Sinteză a lucrărilor de investiţii pe anul 2017, cap.84
- Transporturi”.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 şi 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, Ionel Circo supune la vot proiectul de hotărâre
împreună cu amendamentul propus şi cu 13 voturi „pentru”, 4 consilieri locali fiind
absenţi (Adina Beciu, Ioan Florin Oprişa, Viorel Curtean şi Dorin Sorin David) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 110/2014 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul
local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -10
BRAD –VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300”, modificată prin H.C.L. nr.
42/2015 şi H.C.L. nr. 22/2016.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 16/2015 privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de
investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750”
MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează 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 BRADMESTEACĂN KM 0+000-5+750”, Municipiul Brad, jud. Hunedoara.
Având în vedere măsurile necesare a fi întreprinse pentru derularea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală ca urmare a modificării Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal precum şi pentru respectarea altor prevederi legale,
prin adresa nr. 2657/17.01.2017 a MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE
ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE, înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 3.205/27.01.2017 (anexată), se solicită
actualizarea Devizului General pentru lucrările rest de executat, pe surse de finanţare,
în condiţiile impuse prin art. 291 alin. 1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal.
Potrivit art. 291 alin 1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de
19% începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru operaţiunile impozabile care nu
sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse.
Ţinând cont de art. art.11 alin.2 din O.U.G. nr. 28/2013 privind aprobarea
Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare potrivit cărora:
„Beneficiarii au obligaţia să transmită MDRAPFE toate documentele necesare
monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt
responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.”
Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor invocate, s-a solicitat proiectantului
general S.C. PROCONS INVEST S.R.L. DEVA, să actualizeze Devizul General
pentru obiectivul de investiţii„MODERNIZARE
DC 170 B BRAD MESTEACĂN KM 0+000-5+750” MUNICIPIUL
BRAD,
JUDEŢUL
HUNEDOARA, având în vedere că obiectivul de investiţii menţionat a fost
promovat spre finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin
O.U.G. 28/2013.
Precizează că Devizul
General pentru obiectivul de investiţii
„MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750”
MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA este în valoare totală de
8.181.815 lei cu TVA inclus, din care C+M =7.008.095 lei cu TVA inclus.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 şi 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, Ionel Circo supune la vot proiectul de hotărâre

împreună cu amendamentul propus şi cu 13 voturi „pentru”, 4 consilieri locali fiind
absenţi (Adina Beciu, Ioan Florin Oprişa, Viorel Curtean şi Dorin Sorin David) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 16/2015 privind aprobarea Devizului General pentru
obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM
0+000-5+750” MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 55/2015 privind aprobarea Documentaţiilor Tehnico – Economice şi a
cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de
investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750”
MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că având în vedere măsurile
necesare a fi întreprinse pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală
ca urmare a modificării Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal precum și pentru
respectarea altor prevederi legale, prin adresa nr. 2657/17.01.2017 a
MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
ȘI FONDURILOR EUROPENE, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
3.205/27.01.2017 (anexată), se solicită actualizarea Devizului General pentru
lucrările rest de executat, pe surse de finanţare, în condiţiile impuse prin art. 291
alin. 1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Potrivit art. 291 alin 1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de
19% începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru operaţiunile impozabile care nu
sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse.
Ţinând cont de art. Art. 11 alin. 2 din O.U.G. nr. 28/2013 privind aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare potrivit cărora:
„Beneficiarii au obligaţia să transmită MDRAPFE toate documentele necesare
monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt
responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.”
Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor invocate, s-a solicitat proiectantului
general S.C. PROCONS INVEST S.R.L. DEVA, să actualizeze, suma ce reprezintă
contribuţia bugetului local la compensarea cheltuielilor neeligibile, rest de executat
necesară proiectului „MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM
0+000-5+750” MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”, având în
vedere că obiectivul de investiţii menţionat a fost promovat spre finanţare prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013.
Precizează că suma ce reprezintă contribuția bugetului local la compensarea
cheltuielilor neeligibile, rest de executat necesară proiectului are o valoare totală de
339.170 lei cu TVA inclus, cu eşalonare pe o durată de 2 ani.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad

dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 şi 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, Ionel Circo supune la vot proiectul de
hotărâre împreună cu amendamentul propus şi cu 13 voturi „pentru”, 4
consilieri locali fiind absenţi (Adina Beciu, Ioan Florin Oprişa, Viorel Curtean şi
Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2017 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2015 privind aprobarea
Documentaţiilor Tehnico – Economice şi a cofinanţării de la bugetul local a
cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B
BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750” MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL
HUNEDOARA.
În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu informează consilierii locali că în
prezent se aşteaptă aprobarea Legii bugetului de stat pentru a se ști ce venituri vor fi
alocate Municipiului Brad, însă, totodată, menționează că trebuie asigurate
cofinanţări la proiectele cu modernizarea drumurilor şi la proiectul cu construcţia
podului peste Râul Crişul Alb. Pentru acest proiect se va obţine în data de
14.02.2017 ultimul aviz, urmând ca apoi proiectul să fie înaintat la MDRAPFE.
Menționează că cetăţenii trebuie să fie informați permanent despre derularea acestei
investiţii, în condiţiile în care se va face şi devierea circulaţiei în zona respectivă.
Demararea proiectului este o mare provocare pentru toată comunitatea.
Domnul Primar, Florin Cazacu mai arată, că sunt şi alte proiecte în faze
avansate de realizare şi anume: proiectul cu reconstrucţia Cinematografului care este
în etapa de desemnare a executantului lucrării, apoi proiectul cu renovarea Gării
CFR care până la sfârșitul anului se va realiza. Menționează că la etaj se doreşte a se
amenaja o colecţie cu obiecte de muzeu din Ţara Zarandului.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că în ceea ce priveşte centrala pe
biomasă s-a primit din partea S.C. ENERGY-SERV S.R.L. un draft al Contractului
de vânzare-cumpărare a energiei termice iar societatea respectivă dă asigurări că vor
construi centrala în cursul anului 2017, dar administraţia publică locală încearcă să
găsească nişte terenuri adiacente pentru depozitul de combustibil.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru precizează că sunt terenuri libere la
dispoziţia Comisiei locale de fond funciar.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde domnului consilier local că se va
verifica la Comisia locală de fond funciar dacă există teren disponibil iar domnul

Viceprimar, Vasile Podaru împreună cu doamna c.j. Doreana - Nicoleta Trifa se vor
deplasa împreună cu domnul consilier local, Vasile Poenaru pentru a vedea locația
unde este terenul respectiv.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, informează consilierii locali că pe e-mailul
Primăriei Municipiului Brad s-a primit un draft al Contractului de vânzare-cumpărare
a energiei termice transmis de către S.C. ENERGY-SERV S.R.L., contract pe care l-a
analizat împreună cu juriştii din cadrul Primăriei Municipiului Brad cu directorul SC
TERMICA BRAD S.A. şi cu juristul S.C. TERMICA BRAD S.A. . Menționează că
au constatat că acest contract a avut la bază modelul Contractului-cadru aprobat prin
Ordinul ANRDE nr. 122/2013. Mai precizează că unele clauze din acest contract sunt
pertinente, altele par deplasate, că reprezentanții S.C. ENERGY-SERV S.R.L au scos
din contract ce nu le-a convenit şi au păstrat sau au introdus doar ce le-a convenit lor,
solicitând totodată o garanţie iar costurile fixe ale societăţii să fie suportate de
Consiliul Local Brad, prevedere ce, în opinia acestora, ar trebui cuprinsă în contract.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că solicitarea S.C. ENERGY-SERV
S.R.L. nu are nici un temei legal, căci Consiliul Local Brad nu poate fi parte în
Contractul de vânzare-cumpărare a energiei termice şi nici nu îl poate aviza, ci are
dreptul să aloce doar subvenţia pentru energia termică livrată de S.C. TERMICA
BRAD S.A. populaţiei, contractul trebuie să fie încheiat între S.C. ENERGY-SERV
S.R.L. şi S.C. TERMICA BRAD S.A..
Domnul Primar, Florin Cazacu îi recomandă domnului Viceprimar, Vasile
Podaru să transmită draftul de contract precum şi contractul-cadru aprobat prin
Ordinul ANRE, prin e-mail tuturor consilierilor locali pentru a le putea studia şi a
spune un punct de vedere.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că pentru transparență preţul
energiei termice produsă de Centrala Termică pe biomasă trebuie să fie avizat de
ANRE.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că macheta de calcul este aprobată de
ANRE şi întreabă cât din cota de costuri fixe este concentrată în energia electrică şi
cât este concentrat în energia termică.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că dacă se va utiliza tariful
binom acesta trebuie supus dezbaterii publice pentru ca cetăţenii să fie informaţi
corect asupra întregii situaţii.
Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că se poate discuta cu cetăţenii
pentru a stabili modul de tarifare, dar trebuie avut în vedere faptul că, Consiliul Local
Brad nu este parte în contractul de vânzare-cumpărare a energiei termice, ci este doar
membru în Consiliul de Administraţie al S.C. TERMICA BRAD S.A. în limitele
Legii nr. 31/1990.
Domnul Primar, Florin Cazacu atrage atenţia că această problemă a modului de
producere a energiei termice trebuie foarte bine analizată şi trebuie luat în considerare
că vara nu se mai produce energie termică şi atunci s-ar putea să nu se producă nici
energie electrică iar în ce priveşte reţelele de apă caldă, ele sunt reabilitate la punctele
termice modernizate până la intrarea în condominiu, iar de la condominiu sunt
distruse în proporţie de 60% , astfel că foarte greu se va repune în funcţiune acest
sistem de furnizare a apei calde, chiar dacă toate reţele de recircuitare sunt foarte bine

puse la punct, dar puţine blocuri mai au conducte funcţionale, căci majoritatea
cetăţenilor au alte instalații pentru producerea apei calde.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, informează consilierii locali că le va
trimite prin e-mail atât draftul de contract, cât şi contractul-cadru aprobat de ANRE,
urmând să se poarte o discuţie cu reprezentanţii S.C. ENERGY-SERV S.R.L. şi ai
S.C. TERMICA BRAD S.A pe această temă.
Domnul consilier local, Mihai Mureş arată că dumnealor vor studia contractele
dar trebuie văzut în principal temeiul juridic, în acest sens fiind necesar un punct de
vedere juridic, dar şi un punct de vedere economic, căci se va da căldură dar nu cu
orice preţ.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că dumnealui va fi primul care nu va
fi de acord cu furnizarea energiei termice dacă nu se va respecta legea, dar în acelaşi
timp menţionează că nici juriştilor nu li se poate cere să explice ce este un tarif binom
sau cum se calculează gigacaloria pentru că nu este atributul lor.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, arată că acum S.C. ENERGY-SERV S.R.L.
este la final cu obţinerea avizelor, astfel că insistă să se încheie contractul de vânzarecumpărare a energiei termice în termenii şi condiţiile care le convin lor.
Domnul consilier local, Vasile Bârea întreabă dacă această societate a mai
construit undeva centrale termice.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde că da, o centrală termică similară
există în localitatea Gherla la Sortilemn, la Vatra Dornei şi la Buzău .
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că trebuie găsită posibilitatea de
relocare a Centralei termice de la Gura Barza la Brad, prin amplasarea acesteia în
vecinătatea celei pe care doreşte S.C. ENERGY-SERV S.R.L. să o construiască,
pentru că acolo este o zonă departe de blocuri, iar maşinile cu combustibil vin direct
de pe drumul naţional, căci ea nu poate fi pusă nici în centrul municipiului datorită
poluării şi nici nu se poate traversa municipiul cu atât de multe maşini încărcate cu
combustibil.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, mulţumeşte încă o dată doamnelor şi
domnilor consilieri locali pentru prezenţă.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, declară
închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 13 februarie 2017.

Brad, 13.02.2017
SECRETAR,
MIHAELA DAVID

