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încheiat azi, 18 august  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 18 august 2015 prin Dispoziţia nr.552/18.08.2015 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 18 august 2015.
La şedinţă au fost prezenţi  11 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în

funcţie,  6 consilieri locali fiind absenţi (Mircea Incău, Ionel Daniel Adam, Aurel Vasile
Circo, Camelia Ioana Mirică, Ioan Florin Străuţ, Cristian Serafim Leucian).

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna c.j. Mihaela David
care prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 451/2015 o înlocuieşte pe doamna
Carmen - Irina  Bora,  Secretar al Municipiului Brad pe perioada concediului de odihnă.

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte domnilor consilieri pentru prezenţă şi
precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe de îndată este impusă de urgentarea
executării obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA
CINEMATOGRAF  „ZARANDUL”  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, doamna c.j. Mihaela David constată şedinţa legal constituită şi
declară deschise lucrările acesteia.

Totodată, doamna c.j. 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 doamna c.j. Mihaela David, îl invită pe domnul consilier local,
Bogdan Mihai Ştefan, să preia conducerea şedinţei.

Nemaifiind alte discuţii domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, îl
roagă pe domnul Primar, Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
- iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului  Local  nr. 154 /2014
privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii
“REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF  „ZARANDUL”
BRAD”, modificată prin H.C.L. nr. 66/2015 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.



3. 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
“Reparaţie capitală la clădirea  cinematograf  Zarandul  Brad”, Municipiul Brad, strada
Independenţei, nr. 4, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, supune aprobării  Ordinea de
zi şi cu  11 voturi „pentru”, se  aprobă.

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

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2015.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, dă cuvântul domnului Primar,
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 adresa Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara nr.17.536/06.08.2015 înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 22.730/07.08.2015, prin care s-a alocat Municipiului Brad suma
de 288 mii lei pentru achitarea drepturilor salariale de natura Hotărârilor Judecătoreşti din
învăţământul preuniversitar de sta,  precum şi încasarea suplimentară de sponsorizări în
sumă de 52,90 mii lei şi de venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
în suma de 20 mii lei se propune majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul
2015 atât la venituri şi cheltuieli cu suma de 360,90 mii lei,  am iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care am propus rectificarea bugetului Municipiului Brad  pe anul 2015.

În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2015 se stabileşte la
venituri în sumă de 38.360,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 39.918,87  mii lei.

Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma 360,90
mii lei  la următoarele capitole bugetare:

- 11.02 – „Sume defalcate din T.V.A.”      ………………………..  288,00 mii lei;
- 37.02 - „Transferuri voluntare - donaţii şi sponsorizări”.……..…… 52,90 mii lei;
- 39.02 – „Venituri din valorificarea unor bunuri”……………………20,00 mii lei.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de

360,90   mii   lei la următoarele capitole bugetare:
- 65.02 – „Învăţământ” la cheltuieli de personal……………. …288 ,00 mii lei
- 67.02 „Cultură, recreere şi religie”

- la cheltuielile cu bunurile şi serviciile, activităţi culturale acţiune
„Zilele municipiului Brad”……………………………………….52,90 mii lei;
- pentru cheltuieli de capital – obiectiv de investiţie

„Reparaţie capitală la clădirea Cinematograf Zarandul Brad” ………20,00 mii lei.
Cheltuielile bugetului Municipiului  Brad pe anul 2015 se modifică prin virări de

credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- 70.02 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică       (+)      20,00    mii lei

la obiectivul de investiţie „Modernizare sistem de iluminat public”
- 81.02 – „Combustibil şi energie”                            (-)     235,00     mii lei

la obiectivul de investiţii „Gigacalorimetre branşament”
- 84.02 – „Transporturi”                                             (-)          70,40  mii lei

- la cheltuieli de capital, obiectivul de investiţii



„Modernizare DC 170 D Mesteacăn”             (-)         54,70 mii lei
- la cheltuieli de capital, obiectivul de investiţii „Studii de fezabilitate”

„Modernizare străzi în municipiul Brad”               (-)         15,70    mii lei
- 67.02 – „Cultură, recreere şi religie” (+)       325,40   mii lei

- pentru cheltuieli de capital – obiectiv de investiţii
„Reparaţie capitală Cinematograf Zarandul Brad”   (+)     180,40    mii lei

- pentru cheltuieli de capital – obiectiv de investiţii
„Monumentul Eroilor”                                                (+ )   145,00 mii lei

Menţionăm că suma de 301,4 mii lei din Anexa 2 alocată pentru obiectivul  de
investiţii „Reparaţie capitală Cinematograf Zarandul Brad”  este compusă din:

- 20,00 mii lei – venituri suplimentare din vânzări;
- 57,00 mii lei – de la obiectivul de investiţii  „Parcul Dacilor”
- 44,00 mii lei – de la obiectivul de investiţii „ Piaţa Aurului”
- 180,40 mii lei – din diminuările rezultate în urma virărilor de credite menţionate

mai sus.
Anexele nr. 1, 2  şi 3 fac parte integrantă din  hotărâre şi reprezintă veniturile şi

cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015.
Doamna c.j. 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.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de şedinţă,
Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi „pentru” şi 6
consilieri locali absenţi (Mircea Incău,  Ionel Daniel Adam, Aurel Vasile Circo, Camelia
Ioana Mirică, Ioan Florin Străuţ, Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 96/2015 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2015.

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului
Local  nr. 154 /2014  privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţii  “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF
„ZARANDUL”  BRAD”, modificată prin H.C.L. nr. 66/2015.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, dă cuvântul domnului Primar,
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 proiectul nr. 244/2014 elaborat de
S.C. TRIPEXPERT S.R.L. Deva, având fazele de proiectare S.F., D.A.L.I., P.T., D.T.A.C.,
C.S., D.D.E. a fost aprobat prin H.C.L. nr. 154/2014 cu un Deviz General de 4.249.370 lei
cu TVA sau 961.920 Euro din care C+M =2.770.280 lei (615.780 Euro).

Acest proiect a fost supus analizei şi avizării Consiliului Tehnico - Economic al
Companiei Naţionale de Investiţii Bucureşti, în vederea finanţării obiectivului prin
„Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social” aprobat prin O.G. nr.
16/2014. În urma analizei, avizarea a fost amânată cu recomandarea de a se revizui şi
adopta o tehnică de scenă şi echipamente audio/video mai performante.

Ca urmare a acestei recomandări, proiectantul general a colaborat cu un proiectant
de specialitate din Bucureşti, care a introdus în componenţa viitorului obiectiv instalaţii şi



echipamente tehnologice de ultima generaţie şi înaltă performanţă, astfel încât obiectivul
să corespundă pretenţiilor actuale şi  să aibă un caracter multifuncţional: cinematograf,
teatru, spectacole, conferinţe iar foaierul va permite expoziţii de pictură şi grafică. Noile
dotări, plus conexele, au necesitat recalcularea Devizului General, care majorează valoarea
aprobată prin H.C.L. nr. 154/2014 la 6.707.279 lei cu TVA sau 1.518.308 Euro, din care
C+M =2.936.006 lei (664.616 Euro).

În vederea definitivării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii
“REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”,
ca urmare  a verificărilor realizate asupra documentaţiei şi a discuţiilor avute cu
proiectantul de către reprezentantul Companiei Naţionale pentru Investiţii S.A. Bucureşti,
valoarea Devizului General s-a stabilit la  7.039.042  lei cu TVA, echivalent  a 1.594.166
Euro din care C+M = 2.976.777  lei,  echivalent a 674.165   Euro”.

Faţă de cele de mai sus  a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea Hotărârii Consiliului  Local  nr. 154 /2014  privind aprobarea Documentaţiilor
tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA
CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL”  BRAD” în sensul modificării valorii
Devizului General aprobată la art. 2.

Doamna c.j. 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.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de şedinţă,
Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi „pentru” şi 6
consilieri locali absenţi (Mircea Incău,  Ionel Daniel Adam, Aurel Vasile Circo, Camelia
Ioana Mirică, Ioan Florin Străuţ, Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 97/2015 pentru modificarea   Hotărârii  Consiliului  Local  nr.
154 /2014  privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de
investiţii  “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF
„ZARANDUL”  BRAD”, modificată prin H.C.L. nr. 66/2015 .

Punctul nr. 3. 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 “Reparaţie capitală la clădirea  cinematograf  Zarandul  Brad”, Municipiul
Brad, strada Independenţei, nr. 4, judeţul Hunedoara.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, dă cuvântul domnului Primar,
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 pornind de la necesitatea extremă de
reabilitare a clădirii Cinematografului „ZARAND” din Brad, precum şi ţinând seama de
incapacitatea financiară a bugetului local de susţinere a acestei investiţii, estimate la
7.039,042 lei, s-a iniţiat procedura de includere a acestui obiectiv în Lista – Sinteză a
obiectivelor de investiţii pe 2015 care urmează să se finanţeze din „Programul Naţional de
Construcţii de Interes Public sau Social”, Subprogramul „Săli de Cinema” aprobat prin
O.G.. nr. 16/2014. Conform acestui Program, finanţatorul majoritar este COMPANIA
NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII S.A. BUCUREŞTI, din cadrul M.D.R.A.P., iar bugetul



local va avea obligaţia suportării cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi  (electrica, apa,
canal, gaz  sau alt tip de combustibil utilizat etc.) precum şi cheltuielile de întreţinere şi
exploatare pe o perioadă de minim 15 ani.

Pentru a beneficia de finanţarea obiectivului prin acest Program Naţional, am iniţiat
prezentul proiect de hotărâre, prin care am propus:

- predarea amplasamentului viabilizat conform documentelor urbanistice,
liber de sarcini, la C.N.I. Bucureşti pe perioada realizării investiţiei;

- aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile în
valoare de 308,310 mii lei cu T.V.A.;

- aprobarea utilizării terenului public adiacent imobilului pentru
depozitarea de materiale şi organizare de şantier.

Totodată, vom depune angajamentul menţinerii destinaţiei obiectivului ca „Sală de
Cinema” şi asigurarea întreţinerii pe o perioadă de minim 15 ani.

În contextul  celor de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus 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 “Reparaţie capitală la clădirea  cinematograf
Zarandul  Brad”, Municipiul Brad, strada Independenţei, nr. 4, judeţul Hunedoara.

În articolul 8 al proiectului de hotărâre a propus ca la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri să se abroge Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2015.

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. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
consilierilor locali  în funcţie,  respectiv 11 consilieri locali.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de şedinţă,
Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi „pentru” şi 6
consilieri  locali absenţi (Mircea Incău,  ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
98/2015 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 “Reparaţie
capitală la clădirea  cinematograf  Zarandul  Brad”, Municipiul Brad, strada
Independenţei, nr. 4, judeţul Hunedoara.

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

Nemaifiind  alte discuţii, domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,
declară închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de
îndată pentru data de 18.08.2015.

Brad, 18.08.2015

SECRETAR
CARMEN–IRINA   BORA




