ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 18 noiembrie 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 noiembrie 2015 prin Dispoziţia nr. 782/18.11.2015 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 11 noiembrie 2015.
La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în
funcţie, 5 consilieri locali fiind absenţi (Ioan Florin Străuţ, Viorel Băda, Ioana Camelia
Mirică, Iosif Manea, Bogdan –Mihai Ştefan).
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna c.j. Mihaela David,
care prin Dispoziţia nr. 773/2015 o înlocuieşte pe perioada concediului de odihnă pe
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 contractarea în
cel mai scurt termen a unui împrumut de la Trezoreria Statului pentru susţinerea
Sistemului de Termoficare în Municipiul Brad, în baza O.U.G. nr. 47/2015.
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.
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, Ionel
Daniel Adam să preia conducerea şedinţei de consiliu.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut de către
Municipiul Brad de la Ministerul Finanţelor Publice din venituri din privatizare – iniţiat
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de Primarul Municipiului Brad.
2.
Proiect de hotărâre privind 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, H.C.L. nr. 97/2015 –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3.
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 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 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei
burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2015 - 2016 –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune aprobării Ordinea de zi
şi cu 12 voturi „pentru”, 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 aprobarea contractării unui împrumut
de către Municipiul Brad de la Ministerul Finanţelor Publice din venituri din
privatizare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 realitatea că energia
termică produsă în actuala Centrala Termică are un preţ de cost care nu poate fi suportat
de către consumatorii casnici, se impune ca prin bugetul local să se aloce o sumă care să
acoperă diferenţa de preţ dintre tariful unic de producere şi distribuţie şi preţul de facturare
către populaţie. Cu toate că pentru iarna 2015-2016 preţul energiei termice suferă o
diminuare cu 21,6% faţă de iernile anterioare, totuşi preţul de facturare către populaţie nu
poate fi suportat de consumatori astfel încât energia termică livrată populaţiei necesită o
subvenţionare de la bugetul local.
Pentru iarna 2015-2016 alocaţia provenită din venituri proprii necesită a fi
suplimentată din alte surse. Prin adresa nr. 28.799/19.10.2015 s-a solicitat Guvernului
României o sumă de echilibrare de 5 milioane de lei cu această destinaţie printr-un proiect
de hotărâre de Guvern.
M.D.R.A.P. prin adresa nr. 86.884/ 02.11.2015 comunică neacordarea acestei sume
de echilibrare, invocând recenta Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 46/23.10.2015
pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, în baza căreia recomandă contractarea unui împrumut de la Trezoreria Statului
pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece.
În baza argumentelor prezentate, consideră necesară şi oportună contractarea, în
condiţiile O.U.G. nr. 46/2015, a unui împrumut de 3.000.000 lei, cu o maturitate de
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maximum 10 ani şi cu o garantare a acestuia cu bugetul local, având în vedere că această
sumă se încadrează în limita maximă de îndatorare de 30%, reglementată prin actul
normativ menţionat.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo informează că O.U.G. nr. 47/2015
referitoare la contractarea împrumutului nu are norme de aplicare şi a cerut lămuriri de la
factorii decizionali ai Direcţiei de Finanţe Publice Hunedoara cu privire la utilizarea
împrumutului peste limitele anului bugetar 2015. Nu s-a obţinut nici o lămurire, dar
documentaţia de solicitare trebuie să ajungă la Comisia de autorizare a împrumuturilor
locale până cel târziu în data de 04 decembrie 2015.
La promovarea proiectului de hotărâre s-a ţinut seama de încadrarea în plafonul
maxim de 30% a gradului de îndatorare şi s-a luat în calcul posibilitatea susţinerii
financiare a serviciului de termoficare atât pentru iarna 2015-2016 cât şi pentru lunile
noiembrie – decembrie 2016.
În lipsa normelor de aplicare a O.U.G. nr. 47/2015, se consideră că nu este
obligatorie angajarea integrală a împrumutului, ci doar în funcţie de necesităţi, iar
rambursarea este posibilă cu anticipaţie, astfel încât accesoriile la ratele de împrumut să nu
împovăreze suplimentar bugetul local.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
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. b 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 Daniel Adam supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 12 voturi „pentru” şi 5 consilieri locali absenţi (Ioan Florin Străuţ, Viorel
Băda, Ioana Camelia Mirică, Iosif Manea, Bogdan –Mihai Ştefan) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 146/2015 privind aprobarea contractării unui împrumut de
către Municipiul Brad de la Ministerul Finanţelor Publice din venituri din
privatizare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind 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, H.C.L. nr. 97/2015.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 de investiţii “REPARAŢIE
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CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD” a parcurs mai
multe etape de analiză în Consiliile Tehnico – Economice de la nivelul finanţatorului
majoritar şi în urma fiecărei analize au rezultat concluzii sau recomandări care au necesitat
revizuirea Devizului General al obiectivului.
Ultima analiză care a avut loc în data de 05.11.2015 la M.D.R.A.P. a condus la unele
modificări structurale şi de soluţie tehnică, precum şi la punerea de acord a unor cote
procentuale din Devizul General cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea construcţiei
modificată în septembrie 2015.
Aceste cerinţe formulate în cadrul C.T.E. al M.D.R.A.P. au fost însuşite de
proiectantul general S.C. TRIPEXPERT S.R.L. Deva şi cuprinse în Devizul General
actualizat, în valoare de 7.173.575 lei cu TVA, echivalent a 1.624.635 Euro din care
C+M = 3.068.017 lei echivalent a 694.829 Euro”, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 12 voturi „pentru” şi 5 consilieri locali absenţi (Ioan Florin Străuţ, Viorel
Băda, Ioana Camelia Mirică, Iosif Manea, Bogdan –Mihai Ştefan) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 147/2015 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, H.C.L. nr. 97/2015.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 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 Preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 de investiţii “REPARAŢIE
CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD” a parcurs mai
multe etape de analiză în Consiliile Tehnico – Economice de la nivelul finanţatorului
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majoritar şi în urma fiecărei analize au rezultat concluzii sau recomandări care au necesitat
revizuirea Devizului General al obiectivului.
Ultima analiză care a avut loc în data de 05.11.2015 la M.D.R.A.P. a condus la unele
modificări structurale şi de soluţie tehnică, precum şi la punerea de acord a unor cote
procentuale din Devizul General cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea construcţiei
modificată în septembrie 2015.
Aceste cerinţe formulate în cadrul C.T.E. al M.D.R.A.P. au fost însuşite de
proiectantul general S.C. TRIPEXPERT S.R.L. Deva şi cuprinse în Devizul General
actualizat, în care finanţarea din bugetul local al Municipiului Brad a cheltuielilor pentru
servicii şi lucrări finanţate de către U.A.T Brad, Judeţul Hunedoara va fi în valoare de
337.031 mii lei cu T.V.A.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 12 voturi „pentru” şi 5 consilieri locali absenţi (Ioan Florin Străuţ, Viorel
Băda, Ioana Camelia Mirică, Iosif Manea, Bogdan –Mihai Ştefan) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 148/2015 privind modificarea H.C.L. 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.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a
cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al
anului şcolar 2015 – 2016.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 elevii de la cursurile cu frecvenţă din
învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de
merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social.
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local.
Criteriile pentru acordarea burselor şcolare au fost stabilite în Consiliile de
administraţie ale Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii Gimnaziale ,,Mircea
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Sântimbreanu” Brad şi ale Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad şi au fost
comunicate prin adresele nr. 3.820/10.11.2015; nr.4.118/03.11.2015
şi nr.
1.308/11.11.2015.
Întrucât bursele şcolare, numărul acestora precum şi cuantumul fiecărei burse în
parte se aprobă semestrial prin hotărâre de consiliu, am propus aprobarea unui număr de
290 burse şcolare (137 burse de merit şi 153 burse sociale) ce se vor acorda elevilor din
unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar
2015-2016.
Cuantumul burselor şcolare propuse spre aprobare este acelaşi cu cel aprobat în anul
2014 şi se prezintă după cum urmează:
- bursă de performanţă - 80 lei/lună;
- bursă de merit
- 70 lei/lună;
- bursă de studiu
- 60 lei/lună;
- bursă de ajutor social - 60 lei/lună.
Precizează că la stabilirea acestui cuantum s-a avut în vedere încadrarea în suma
prevăzută în bugetul local al Municipiului Brad pentru anul 2015 la capitolul bugetar
65.02 „Învăţământ”, titlul 59-Alte cheltuieli, alin. „Burse”.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 12 voturi „pentru” şi 5 consilieri locali absenţi (Ioan Florin Străuţ, Viorel
Băda, Ioana Camelia Mirică, Iosif Manea, Bogdan –Mihai Ştefan) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 149/2015 privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului
unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului
şcolar 2015 – 2016.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte încă o dată domnilor consilieri locali
pentru prezenţă .
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Adam Ionel Daniel, declară
închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 18 noiembrie 2015.
Brad, 18.11.2015
SECRETAR
Carmen-Irina Bora
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