ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 19 decembrie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară
din data de 19 decembrie 2013 s-a făcut în data de 13.12.2013 prin Dispoziţia nr.
594/13.12.2013 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile
art. 39, alin.1, alin. 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare
la sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 13.12.2013, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea
invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi, la început 13 consilieri locali în funcţie, 3
consilieri locali anunţându-şi întârzierea (Fabius Tiberiu Kiszely, Ancuţa Florina
Miheţ, şi Florin Ioan Străuţ), 1 consilier local fiind absent (Cristian Serafim
Leucian). După începerea dezbaterilor au fost prezenţi un număr de 15 consilieri
locali în funcţie (au ajuns domnii consilieri locali Ancuţa Florentina Miheţ şi Fabius
Tiberiu Kiszely) iar apoi 16 consilieri locali, în cele din urmă, după epuizarea
proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi, ajungând şi domnul consilier local Florin
Ioan Străuţ.
În calitate de invitaţi au participat: domnul Jurca Florin – Manager al
Spitalului Municipal Brad, domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al
Spitalului Municipal Brad, domnul Ciota Ioan – Director medical al Spitalului
Municipal Brad, domnul ing. Adrian Grosu – director al S.C. TERMICA BRAD
S.A.
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti din cele patru sate aparţinătoare
Municipiului Brad şi anume: domnul Marin Constantin Hărăguş – delegat sătesc în
satul Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul Ruda Brad, Iulian
Simedrea – delegat sătesc în satul Mesteacăn şi domnul Pavel Pistrilă – delegat
sătesc în satul Valea Brad.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen Irina Bora - Secretar al 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, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia, invitându-i pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia Imnul
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Naţional al României.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, supune spre
aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28 noiembrie 2013,
procesul verbal al şedinţei de îndată din 04 decembrie 2013 şi procesul verbal al
şedinţei de îndată din 17 decembrie 2013. Toate procesele verbale au fost aprobate
cu unanimitate de voturi, respectiv cu 13 voturi pentru.
În continuare doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, îi
invită pe domnii consilieri locali să facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de
şedinţă având în vedere faptul că domnul consilier local Dorel Leaha - Ştefan şi-a
epuizat mandatul de 3 luni.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan propune ca doamna consilier
local Ioana - Camelia Mirică să conducă lucrările şedinţei de consiliu pentru
următoarele 3 luni, propunere aprobată cu 13 voturi „pentru”.
În continuare doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, o
invită pe doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana- Camelia Mirică, să preia conducerea
şedinţei.
Domnul consilier local, Băda Viorel, anunţă că dumnealui este de gardă la
Spital, iar în cazul în care va fi solicitat la serviciu îşi cere permisiunea de-a părăsi
lucrările şedinţei. Domnii consilieri locali aprobă cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discuţii, doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia
Mirică, îl roagă pe domnul Primar, Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de
zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Primăriei Municipiului Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru Spitalul Municipal Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al
Municipiului Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de
Ambulanţă Judeţean Hunedoara - Deva a imobilelor-clădiri în care îşi desfăşoară
activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei ,,Brădişor”
a unui spaţiu situat în Brad str. Cuza-Vodă, nr. 6, etaj 1, jud. Hunedoara – iniţiat de
primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice – iniţiat de primarul municipiului Brad.
7. Informarea nr.17002/11.12.2013 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
8. Adresa nr.408/12.12.2013 a S.C. TERMICA BRAD SA
9. Adresa nr.1597/22.11.2013 a Camerei de Conturi a Judeţului Hunedoara
10. Nota nr. 16870/09.12.2013 a Biroului pentru administrarea domeniului
public şi privat
11. Nota nr.16881/09.12.2013 a Biroului pentru administrarea domeniului
public şi privat
12. Diverse.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de
zi cu următoarele puncte:
1. Adresa nr. 6893/28.11.2013 a S.C. Teba Brad Industry S.R.L.
2. Adresa nr. 17522/19.12.2013 a Academiei de Studii Economice din
Bucureşti.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi,
doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia
Mirică,
supune
aprobării
suplimentarea propusă şi cu majoritate de voturi „pentru” se aprobă.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, supune aprobării
Ordinea de zi în ansamblul ei şi cu 13 voturi „pentru”, se aprobă.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Primăriei Municipiului Brad.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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, prin Referatul
nr.16989/11.12.2013, Compartimentul Resurse Umane face cunoscut faptul că în
cursul anului 2013 Structura Organizatorică a Primăriei Municipiului Brad a fost
reorganizată.
Faţă de acestea şi ţinând cont de prevederile legale în vigoare, se impune
modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad, aprobat prin HCL nr.
103/2008.
Astfel, în temeiul prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând
standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Primăriei Municipiului Brad şi, totodată abrogarea HCL
103/2008.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei
de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
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drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
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. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 7 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre doamna
Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 13 voturi „pentru”, 4 consilieri locali absenţi (Cristian-Serafim Leucian, Ancuţa
Florentina Miheţ, Fabius Tiberiu Kiszely, Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.141/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare al Primăriei Municipiului Brad.
Punctul nr. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, 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 adresa nr.
8891/09.12.2013 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită transformarea a 0,5
post vacant de medic primar de la Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală
(poziţia 216 a Statului de funcţii) în post vacant de medic specialist, specialitatea
epidemiologie în cadrul compartimentului de prevenire şi combatere a infecţiilor
nozocomiale, în vederea încadrării domnului dr. Precob Lucian Mihăiţă, care a
promovat examenul de medic specialist în urma efectuării rezidenţiatului pe post la
Spitalul Municipal Brad, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.
Totodată, în articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus abrogarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 129/2013.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana –Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe,
4

contabilitate, taxe şi impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
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. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 7 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi
„pentru”, 4 consilieri locali absenţi (Cristian-Serafim Leucian, Ancuţa Florentina
Miheţ, Fabius Tiberiu Kiszely, Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 142/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru Spitalul Municipal Brad.
Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului
Stradal al Municipiului Brad.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana- Camelia Mirică, 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, odată cu intrarea în vigoare a
OUG nr. nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi
publicităţii imobile nr. 7/1996 autorităţile publice au obligaţia de a sprijini crearea şi
actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a datelor şi a
informaţiilor deţinute şi să acorde sprijin informaţional, tehnic şi de altă natură, în
limitele competenţelor, la crearea şi actualizarea sistemului de cadastru şi carte
funciară.
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară realizează,
administrează şi actualizează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale,
care constituie documentul unitar de evidenţă în care sunt înscrise nomenclaturile
stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor.
Nomenclatorul se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe
fiecare localitate şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea
denumirii străzii şi a numărului administrativ.
Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 17172/13.12.2013 al
Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Brad.
Domnul consilier local Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială
şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
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consilier local, Vasile Podaru dă citire raportului Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local, Dorel Leaha-Ştefan precizează că ar trebui să se pună
pe sit-ul Primăriei o hartă cu toate străzile din Municipiul Brad.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
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. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea
necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri
locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna
Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 13 voturi „pentru”, 4 consilieri locali absenţi (Cristian-Serafim Leucian, Ancuţa
Florentina Miheţ, Fabius Tiberiu Kiszely, Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 143/2013 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al
Municipiului Brad.
Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara - Deva a imobilelor-clădiri în care
îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad .
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, 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 adresa
nr.3998/10.12.2012 prin care Serviciul Judeţean de Ambulanţă Hunedoara Deva
solicită darea în folosinţă gratuită a imobilelor – clădiri din incinta Spitalului
Municipal Brad în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate, având în
vedere că Serviciul de Ambulanţă desfăşoară o activitate de utilitate publică în
Municipiul Brad.
A propus de asemenea ca darea în folosinţă gratuită a imobilelor - clădiri, să
se facă pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.01.2014, prin încheierea unui
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Contract de comodat, iar cheltuielile pentru utilităţi să fie suportate de către Serviciul
Judeţean de Ambulanţă Hunedoara – Deva
La expirarea termenului, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin
încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe,
contabilitate, taxe şi impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
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, hotărârea necesită
votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv
11 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi
„pentru”, 4 consilieri locali absenţi (Cristian-Serafim Leucian, Ancuţa Florentina
Miheţ, Fabius Tiberiu Kiszely, Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 144/2013 privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă
Judeţean Hunedoara - Deva a imobilelor-clădiri în care îşi desfăşoară
activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad.
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind privind darea în folosinţă
gratuită Asociaţiei ,,Brădişor” a unui spaţiu situat în Brad str. Cuza-Vodă, nr. 6, etaj
1, jud. Hunedoara.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, 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 prin Referatul nr.
16938/10.12.2013 Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat ne face
cunoscută solicitarea Asociaţiei ,,Brădişor” – asociaţie fără scop lucrativ, de
repartizare cu titlu gratuit a unui spaţiu din incinta imobilului situat în Brad str.
Cuza –Vodă, nr. 6, etaj 1, jud. Hunedoara, pentru stabilirea sediului şi desfăşurarea
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activităţii.
Consiliul Local al Municipiului Brad a discutat adresa acestei asociaţii,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 16266/28.11.2013, în şedinţa din
data de 28.11.2013 şi a avizat favorabil cele solicitate.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă totală de 43 mp.(camera
nr. 1 şi camera nr. 3), situat în Brad str. Cuza –Vodă, nr. 6, etaj 1, jud. Hunedoara
acestei asociaţii.
A propus de asemenea ca darea în folosinţă gratuită a spaţiului să se facă pe o
perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.01.2014 prin încheierea unui Contract de
comodat, iar cheltuielile pentru utilităţi să fie suportate de către asociaţie.
La expirarea termenului, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin
încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.
Ajunge doamna Consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ.
Domnul Primar, Florin Cazacu mai aduce unele completări suplimentare la
expunerea de motive prezentată şi anume, precizează că scopul asociaţiei este de a
valorifica patrimoniul industrial din zona Bradului, că membrii acestei asociaţii sunt
5 foşti salariaţi ai I.M. Barza.Menţionează că la şedinţa ordinară de consiliu viitoare
va prezenta actul constitutiv şi statutul asociaţiei.
Doamna Consilier local, îl felicită pe domnul Primar Florin Cazacu pentru
iniţiativa de a încuraja foştii mineri să promoveze patrimoniul industrial din zona
Brad.
Domnul consilier local, Aurel-Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, precizează că preţul de
referinţă este ceva mai mic decât cel avut anul trecut.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
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, hotărârea necesită
votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv
11 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna
Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 14 voturi „pentru”, 3 consilieri locali absenţi Cristian-Serafim Leucian, Fabius
Tiberiu Kiszely, Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
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145/2013 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei ,,Brădişor” a unui spaţiu
situat în Brad str. Cuza-Vodă, nr. 6, etaj 1, jud. Hunedoara.
Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, 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 propunerile
făcute de către Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea
Sântimbreanu” Brad, al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad, al
Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, precum şi al Grădiniţei „Floare de Colţ”
Brad de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în
comun personalului didactic, care se deplasează de la localitatea de reşedinţă la locul
de muncă (în municipiul Brad) şi retur, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care am propus aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenţionat în sumă de
10.403,79 lei după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
861 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu” Brad 1.625 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad 1.483 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
6.434,79 lei
Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti numai după virarea sumelor din bugetul local al Municipiului
Brad.
A ajuns domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat domnul consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe,
contabilitate, taxe şi impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
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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
a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Nefiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Cristian-Serafim Leucian, Florin Ioan Străuţ)
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.146/2013 privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Punctul nr. 7. Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.
15877/21.11.2013 a consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului
Local al Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte - prin care se aduc la
cunoştinţa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în
care este citat Consiliul Local al Municipiului Brad.
Domnii consilieri au luat act de aceasta.
Punctul nr. 8. Adresa nr. 408/12.12.2013 a S.C. TERMICA BRAD SA prin
care conducerea aceste societăţi prezintă programul de aprovizionare cu păcură a
Centralei Termice de la Gura-Barza în perioada sărbătorilor de iarnă.
Domnii consilieri au luat act de aceasta.
Punctul nr. 9. Adresa nr.1597/22.11.2013 a Camerei de Conturi a Judeţului
Hunedoara prin care este transmisă Decizia nr. 96/18.11.2013 privind înlăturarea
abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate şi consemnate în procesele verbale
încheiate în urma acţiunii de verificare şi reverificare a modului de aducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 36/26.11.2012.
Domnii consilieri locali au luat act de aceasta.
Punctul nr. 10. Nota nr. 16870/09.12.2013 a Biroului pentru administrarea
domeniului public şi privat prin care se aduce la cunoştinţă că S.C. FAST EAT
S.R.L. A solicitat concesionarea unei parcele de teren cu suprafaţa de 25,00 mp
aferent terasei sezoniere.
În urma analizării situaţiei domnii consilieri au hotărât că Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi privat va trebui să facă corespondenţă cu
solicitantul pentru ca acesta să precizeze clar scopul pentru care solicită
concesiunea, valoarea investiţiei, iar în cazul în care doreşte să construiască trebuie
să aibă în vedere prevederile Codului Civil.
Ajunge domnul Consilier local, Florin Ioan Străuţ.
Punctul nr. 11. Nota nr.16881/09.12.2013 a Biroului pentru administrarea
domeniului public şi privat prin care se face cunoscut faptul că, a încetat de drept
contractul de închiriere nr. 41/08.02.2000 pentru locuinţa situată în Brad, str.
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Libertăţii, bloc 1 B, ap.11. Mai mult, se precizează că beneficiarii contractului de
închiriere au acumulat datorii în sumă de 27641,45 lei la S.C Acvaclor S.A. Brad şi
11816,88 lei la Asociaţia de proprietari nr.3 . Se solicită atribuirea unei noi repartiţii
precum ţinându-se cont de angajamentele de plată anexate.
În urma analizării acestei situaţii domnii consilieri au solicitat beneficiarului
contractului de închiriere care era prezent în sală să încerce să-şi respecte obligaţiile
prevăzute în grafic mai întâi, urmând a se rediscuta situaţia creată într-o şedinţă de
consiliu viitoare.
Punctul 1 Suplimentar. Adresa nr. 6893/28.11.2013 a S.C. Teba Brad
Industry S.R.L prin care se solicită diminuarea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2014 şi instituirea unui sistem de bonificaţii pentru persoanele juridice. În urma
analizării acestei solicitări domnii consilieri locali concluzionează că nu se pot
acorda alte facilităţi decât cele prevăzute de lege, indiferent de cât de buni platnici
sunt contribuabilii şi indiferent de situaţia economică în care aceştia se află.
Punctul 2 Suplimentar. Adresa nr. 17522/19.12.2013 a Academiei de Studii
Economice din Bucureşti prin care se aduce la cunoştinţa atât a domnilor consilieri
locali cât şi Primarului intenţia Academiei de Studii Economice Bucureşti de a
accesa fonduri externe pentru derularea unui proiect de cercetare SMART
POLICIES FOR SMART METROPOLITAN DEVELOPMENT. Se mai precizează
că obiectul general al proiectului îl reprezintă atingerea caracteristicilor unui oraş
inteligent într-o comunitate urbană de dimensiune medie şi zona sa de influenţă
(metropolitană) prin promovarea de politici publice locale de tip „smart”, folosind
metode de modelare matematică şi de simulare a acestora în mediul virtual. Se
solicită acordul ca municipiul Brad să devină centru pilot pentru realizarea acestei
cercetări, diseminarea şi implementarea rezultatelor proiectului mai sus menţionat.
Domnii consilieri sunt de acord cu cele solicitate.
Se trece la punctul DIVERSE.
Domnul Primar, Florin Cazacu, îi anunţă şi îi invită pe domnii consilieri locali
vineri, 20.12.2013, orele 13.00 să participe la acţiunea care va avea loc în Casa
Căsătoriilor din incinta primăriei municipiului Brad unde se vor decerna premii
pentru cei mai buni sportivi după care va urma şi un program de colinde, iar la orele
15.00 va avea loc o întâlnire de protocol.
Domnul delegat sătesc, Liviu Groza, mulţumeşte autorităţii publice locale
pentru prelungirea asfaltului până la Căminul Cultural din satul Ruda Brad şi pentru
prelungirea asfaltului până la cămin. Solicită ca în viitor să se aibă în vedere
reparaţia căminului cultural precum şi repararea drumului deteriorat.
Domnul consilier local, Mureş Mihai, mulţumeşte tuturor celor cu care a
colaborat, (executiv, directori de unităţi şcolare şi directori de instituţii).Mulţumeşte
şi colegilor consilieri de la alte partide pentru buna colaborare pe parcursul anului
2013. Urează tuturor un An Nou cu bucurii alături de cei dragi şi tradiţionalul „La
mulţi ani!”.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că anul 2013 a fost un an extrem
de controversat precizând că fără bani este aproape imposibil să duci la îndeplinire
obiectivele. Menţionează şi că următoarea perioadă este extrem de grea.
Mulţumeşte executivului Municipiului Brad pentru efortul depus precum şi
deliberativului pentru că a aprobat şi a votat favorabil iniţiativele primarului.
Urează tuturor un sincer şi călduros „La Mulţi Ani!”
Nemaifiind alte discuţii, doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia
Mirică, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului
Brad din data de 19.12.2013.
Brad, 19.12.2013
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