ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 21 mai 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 21 mai 2015 s-a făcut în data de 15.05.2015 prin Dispoziţia nr. 239/15.05.2015 emisă de
Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39, alin.1 şi 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 15.05.2015, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi la început 14 consilieri locali din cei 17 consilieri locali
în funcţie, 2 consilieri locali anunţându-şi întârzierea (Fabius Tiberiu Kiszely şi Ioan Florin
Străuţ) şi 1 consilier local absent motivat (delegaţie) ( Aurel Vasile Circo).
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti: domnul Marin Constantin Hărăguş –
delegat sătesc în satul Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul Ruda Brad,
domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad şi domnul Benea Marius delegat sătesc în satul Mesteacăn.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora, Secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi 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 pentru a audia Imnul Naţional al României.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, supune aprobării
procesul verbal al şedinţei ordinare din 30 aprilie 2015 care a fost aprobat cu 14 voturi
„pentru”.
Doamna Carmen Irina –Bora, Secretar al Municipiului Brad solicită domnilor
consilieri să facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă, având în vedere faptul
că domnul consilier local, Vasile Podaru, a condus lucrările şedinţei de consiliu 3 luni
consecutiv.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca următorul preşedinte de şedinţă,
conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, să fie doamna consilier local,
Angela Suciu, care a fost aleasă cu unanimitate de voturi.
În continuare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, dă
cuvântul doamnei consilier local, Angela Suciu, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
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1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie
2015 – Ziua Internaţională a Copilului – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2015 –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rambursării cheltuielilor efectuate pentru
lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Lungu Carla Elena din incinta
Dispensarului Policlinic Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna aprilie 2015 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
6. Informarea nr. 15.817/14.05.2015 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
7. Informarea nr. 8233/09.03.2015 a Primarului Municipiului Brad cu privire la
efectuarea concediului de odihnă.
8. Analizarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 2831/29.04.2015 a Spitalului Municipal Brad;
- adresa nr. 13.953/30.04.2015 a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
- cererea nr. 14.629/04.05.2015 a domnului Marţiş Ionel Iustin.
9. Diverse.
Doamna preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt modificări sau suplimentări la
ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele puncte:
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 56/2015- iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 46/2015. – iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
Suplimentar 3. Adresa nr. 201002/18.05.2015 a ministerului Economiei, Comerţului
şi Turismului – Direcţia Generală Resurse Minerale şi Dezvoltare Durabilă a Zonelor
Industriale.
Suplimentar 4. – Adresa nr. 852/13.05.2015 a Grădiniţei cu program prelungit
„Floare de Colţ”.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, supune aprobării suplimentările propuse
şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri lipsă vot (Fabius Tiberiu Kiszely, Florin Ioan Străuţ)
şi 1 consilier local absent motivat (Aurel Vasile Circo) se aprobă.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri lipsă vot (Fabius Tiberiu Kiszely şi
Florin Ioan Străuţ) şi 1 consilier local absent motivat (Aurel Vasile Circo) se aprobă.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
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Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2015.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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 Referatul
nr.15.951/15.05.2015 al Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale,
prin care se propune rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 cu suma de
1.528,30 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 36.367,12 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 36.925,99 mii lei.
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de
1.528,30 mii lei la următoarele capitole bugetare:
34.02 – venituri din taxe administrative, eliberări permise ………..
16,00
mii lei;
39.02 – venituri din valorificarea unor bunuri ………………………
4,30
mii lei;
45.02– sume primite de la UE……………………………………….1.508,00
mii lei.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de
1.528,30 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 51.02 – autorităţi publice şi acţiuni externe…………………… 10,90 mii lei;
- 65.02 - învăţământ ……………………………………………1.517,40 mii lei.
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din hotărâre şi reprezintă veniturile şi
cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, 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 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, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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
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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, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri
locali lipsă vot (Fabius Tiberiu Kiszely şi Florin Ioan Străuţ) şi 1 consilier absent motivat
(Aurel Vasile Circo), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2015 privind
rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015.
Punctul nr. 2. Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume pentru
sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2015 – Ziua Internaţională a Copilului.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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.15896/14.05.2015, Casa de Cultură Brad face cunoscut faptul că în Programul
principalelor manifestări cultural artistice şi educative aprobat prin Hotărârea Consiliului
local Brad nr. 5/2015 s-au prevăzut manifestări cultural artistice, educative şi sportive
dedicate Zilei Internaţionale a Copilului. Cu acest prilej în Parcul Tineretului s-a propus
organizarea unui spectacol la care vor participa unităţi de învăţământ preşcolar, gimnazial şi
liceal din Municipiul Brad, precum şi a unor concursuri tematice cu acordare de premii şi
diplome, constând în: cros pe străzile 1 Iunie, respectiv str. Libertăţii, un concurs de desene
şi un concurs de îndemânare cu bicicleta în Parcul Tineretului. Faţă de cele de mai sus, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus alocarea sumei de 10.000 lei din
bugetul local al Municipiului Brad, de la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi
religie, pentru aceste manifestări în aer liber.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, 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 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, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în
funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri
locali lipsă vot (Fabius Tiberiu Kiszely şi Florin Ioan Străuţ), 1 consilier absent motivat
(Aurel Vasile Circo), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2015 privind alocarea
unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2015 – Ziua Internaţională a Copilului.
Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 36/2015.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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 adresa nr. 2672/04.05.2015 a
Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 15.904/14.05.2015 se solicită, ca în cel mai scurt timp să se revoce Hotărârea Consiliului
Local nr. 36/2015.
Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara motivează că Hotărârea Consiliului Local
nr. 36/2015 privind aprobarea rambursării cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la
spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Lungu Carla Elena din incinta Dispensarului Policlinic
Brad, a fost adoptată cu nerespectarea prevederilor art.45 alin.2 lit. a din Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara evidenţiază că potrivit art. 45 alin. 2 lit. a
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare care prevede că hotărârile privind bugetul local se adoptă cu votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2015 trebuia să
întrunească votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv un număr de 9 voturi,
întrucât este o hotărâre care priveşte bugetul local .
În contextul celor de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2015.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, 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 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, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
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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 consilierilor locali prezenţi,
respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri
locali lipsă vot (Fabius Tiberiu Kiszely şi Florin Ioan Străuţ) şi 1 consilier absent motivat
(Aurel Vasile Circo), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2015 privind
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2015.
Ajunge domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely.
Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rambursării cheltuielilor
efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Lungu Carla
Elena din incinta Dispensarului Policlinic Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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 cererea înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 16075/19.09.2014, doamna Dr. Lungu Carla – Elena,
reprezentant legal al C.M.I. Dr. Lungu Carla –Elena a solicitat acordul Consiliului Local
Brad pentru modernizarea cabinetului medical pe care-l deţine cu chirie în scopul
desfăşurării activităţii de medicină de familie, spaţiu situat în incinta Dispensarului
Policlinic Brad.
În şedinţa ordinară a consiliului local din luna septembrie 2014, constatându-se
necesitatea executării lucrărilor, tâmplăria existentă aflându-se într-o stare avansată de
uzură datorită vechimii şi a intemperiilor şi ţinând cont de prevederile Noului Cod Civil,
Consiliul Local al Municipiului Brad şi-a dat acordul cu privire la executarea acestor
lucrări.
O parte a lucrărilor – montaj tâmplărie uşi şi ferestre, au fost efectuate, recepţionate
şi cheltuielile rambursate, conform H.C.L. nr. 124/2014.
Ulterior, doamna Dr. Lungu Carla-Elena, a depus documente justificative cu privire
la executarea lucrărilor de zugrăvire, înlocuire pardoseli şi tavane, înlocuire instalaţie
sanitară, înlocuire instalaţie electrică şi prin cererea nr. 8170/09.03.2015 a solicitat
rambursarea cheltuielilor efectuate în acest sens.
În urma constatării efectuării lucrărilor aprobate, reprezentanţii Primăriei
Municipiului Brad au întocmit un proces verbal de recepţie.
Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 9843/19.03.2015 al Biroului
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu
destinaţia C.M.I. Dr. Lungu Carla Elena din incinta Dispensarului Policlinic Brad în sumă
totală de 11.987,93 lei, conform Contractului de lucrări nr. 3/4.02.2014, a Situaţiei de
lucrări şi a Facturii fiscale nr. 61/4.03.2015.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de studii
6

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, 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, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că în şedinţele de comisie au stabilit
de comun acord să se ajungă la un numitor comun. Să se facă adresă din partea Primăriei
Municipiului Brad prin care să li se aducă la cunoştinţă medicilor de familie despre
existenţa proiectului de modernizare a Policlinicii Brad din fonduri europene care este în
curs de derulare. Mai mult, menţionează că dacă acel proiect nu se va realiza, atunci
modernizările vor fi făcute de către Primărie cu aprobarea Consiliului Local, cu condiţia ca
lucrarea să fie unitară şi nu diferenţiat, în culori diferite şi la preţuri rezonabile.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, profitând de prezenţa doamnei dr. Lungu
Carla –Elena, a ţinut să precizeze că nu are nimic personal cu doamna doctor însă
consideră că acest lucru va constitui un precedent şi pentru celelalte cabinete medicale şi
bugetul local nu poate suporta asemenea cheltuieli.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că dumnealui nu mai revine la discuţiile
purtate în şedinţa de consiliu anterioară referitoare la acest proiect de hotărâre. Consideră că
trebuie acordat sprijin financiar la tot ceea ce înseamnă renovarea clădirilor proprietate
publică a municipiului.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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. 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.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinţă, Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 1
consilier local lipsă vot (Florin Ioan Străuţ), 1 consilier absent motivat (Aurel Vasile Circo),
iar domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, deşi a fost prezent în sală, nu a dorit să-şi
exprime dreptul de vot, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.61/2015 privind
aprobarea rambursării cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu
destinaţia C.M.I. Dr. Lungu Carla Elena din incinta Dispensarului Policlinic Brad.
Ajunge domnul consilier local, Florin Ioan Străuţ.
7

Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna aprilie 2015.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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 adresele înregistrate la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 15.687/13.05.2015, nr.15.690/13.05.2015, nr.15.753/14.05.2015,
şi nr. 15.767/15.04.2015 unităţile de învăţământ din Municipiul Brad solicită aprobarea
decontării contravalorii transportului personalului didactic şi didactic auxiliar, care se
deplasează de la localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în municipiul Brad) şi retur,
pentru luna aprilie 2015.
În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Procesul verbal de inspecţie nr.
15.811/14.05.2015 al Compartimentului Audit Public Intern, am iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care am propus aprobarea decontării contravalorii transportului la şi de la
locul de muncă a personalului susmenţionat pentru luna aprilie 2015, în sumă de 6.164,24
lei după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
1.095,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
1.743,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
1.288,00 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
2.038,24 lei
Precizez că în articolul 5 al proiectului de hotărâre am propus decontarea drepturilor
băneşti numai după virarea sumelor din bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, 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 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, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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. 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, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier
absent motivat (Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2015
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi
didactice auxiliare pentru luna aprilie 2015.
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Suplimentar 1. Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 56/2015.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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, art. 15 alin. 3 lit. c din H.G. nr.
168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică face vorbire
despre constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea bunurilor proprietate publică a
oraşului, făcând precizarea că în cazul în care concedentul este consiliul local, comisia de
evaluare este alcătuită din reprezentanţi ai acestuia şi ai direcţiei generale a finanţelor
publice.
Astfel, s-a solicitat de către executiv Serviciului Fiscal Municipal Brad desemnarea
unui reprezentant pentru a face parte din comisia de licitaţie pentru concesionarea unei
parcele de teren, în suprafaţă de 9 mp. teren adiacent blocului 43 de pe strada Avram Iancu,
municipiul Brad, în scopul amenajării unui spaţiu de expunere a unor utilaje pentru
grădinărit.
În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 16150/19.05.2015, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 56/2015 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe
de 9 mp. teren, proprietatea publică a Municipiului Brad, situată adiacent blocului 43 de pe
str. Avram Iancu, Municipiul Brad, jud. Hunedoara, în sensul completării componenţei
comisiei numită la art. 6 cu încă un membru, şi anume doamna Rişcuţa Daniela, inspector
în cadrul Serviciului Fiscal Municipal Brad.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, 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, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune un amendament la acest proiect de
hotărâre, şi anume ca domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, să fie înlocuit cu un
alt consilier local.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, supune la vot amendamentul formulat
şi cu unanimitate de voturi se aprobă.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca domnul consilier local, Fabius
Tiberiu Kiszely, să fie înlocuit cu domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret, pentru alegerea domnului consilier
local, Dorel Leaha Ştefan să facă parte din comisia de licitaţie, în conformitate cu
prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, anunţă luarea unei pauze pentru
9

întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna preşedinte de şedinţă, Angela
Suciu, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu secretarul municipiului au numărat
voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost ales cu 15
voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă”, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, să facă
parte, alături de ceilalţi membri, din comisia de licitaţie publică pentru concesionarea
unei parcele de teren, în suprafaţă de 9 mp. teren adiacent blocului 43 de pe strada Avram
Iancu, municipiul Brad, în scopul amenajării unui spaţiu de expunere a unor utilaje pentru
grădinărit”.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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 consilierilor locali în funcţie,
respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinţă, Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
63/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
56/2015.
Suplimentar 2. Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 46/2015.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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 Hotărârea Consiliului Local nr.
46/2015 s-a aprobat Lista cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, în blocul de
locuinţe sociale din Brad, strada Şteampurile Vechi, cu 36 unităţi locative, aflat în
administrarea Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Întrucât de la data adoptării acestei hotărâri şi până în prezent au intervenit o serie de
modificări în ceea ce priveşte situaţia familială a doi beneficiari din lista aprobată,
modificări care, din eroare, nu ne-au fost comunicate în termen şi ţinând cont de Referatul
nr. 16372/21.05.2015 al Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 46/2015.
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,
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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, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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. 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, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier
absent motivat (Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2015
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2015.
Punctul nr.6 . Informarea nr. 15.817/14.05.2015 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr.7. Informarea nr. 8233/09.03.2015 a Primarului Municipiului Brad cu
privire la efectuarea concediului de odihnă în perioada 25.05.2015- 07.06.2015.
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr.8. Analizarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 2831/29.04.2015 a Spitalului Municipal Brad prin care se solicită
Primăriei Municipiului Brad să aprobe scoaterea la concurs a 1 post vacant de asistent
medical generalist S pentru secţia de chirurgie generală şi 1 post de medic specialist
specialitatea obstetrică ginecologie.
Domnii consilieri locali au luat act despre aceasta.
- adresa nr. 13.953/30.04.2015 a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin care,
urmare refuzului de semnare a contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti
pentru anul 2015 şi a adresei Spitalului Municipiului Brad nr. 2744/27.04.2015
reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale au fost invitaţi să participe în data
de 05.05.2015 ora 11.00 la sediul C.N.A.S Hunedoara la întâlnirea Comisiei de mediere.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că dumnealui a fost prezent la mediere iar
pentru ca internările de o zi să fie decontate corespunzător, C.N.A.S. va face intervenţii
pentru modificarea clauzelor din contract.
Domnii consilieri locali au luat act despre aceasta.
- cererea nr. 14.629/04.05.2015 a domnului Marţiş Ionel Iustin prin care
solicită Consiliului Local Brad iniţierea unor proiecte de hotărâre pentru transformarea
drumului Valea Şteaului în drum comunal, proiectarea modernizării drumului Valea
Şteaului şi alocarea în totalitate a sumei aferente modernizării drumului Valea Şteaului.
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În urma analizării şi discutării acestei cereri, domnul Primar, Florin Cazacu,
precizează că a avut o întâlnire cu domnul Marţiş, l-a informat despre lucrările de extindere
a reţelei de apă şi canal după care se va face tot posibilul pentru asfaltarea cu mixtură
bituminoasă a întregului drum.
Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, precizează că pe drumurile
comunale se pot face mai uşor reabilitări. Precizează că luarea în discuţie a unei astfel de
variante nu costă nimic. Se iniţiază un proiect de hotărâre de consiliu şi se înaintează
Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara în sensul iniţierii unei hotărâri de Guvern pentru
transformarea unui drum vicinal în drum comunal.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că se va avea în vedere propunerea
domnului consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, se va studia cazul ţinându-se cont de
faptul că Ţărăţelul are un drum naţional. Menţionează că bugetul Municipiului Brad a
beneficiat de sume importante de la bugetul de stat dar cu destinaţii precise.
Domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, precizează că se poate iniţia un astfel
de proiect doar dacă vizează un obiectiv ( ex. o şcoală ).
Suplimentar 3. Adresa nr. 201002/18.05.2015 a Ministerului Economiei, Comerţului
şi Turismului – Direcţia Generală Resurse Minerale şi Dezvoltare Durabilă a Zonelor
Industriale prin care se arată că acceptă preluarea de către Primăria Municipiului Brad a
„Galeriei de Mină Treptele Romane de asemenea, se comunică acordul de renunţare la
lucrările de închidere şi ecologizare aferente Galeriei de mină „Treptele Romane” şi
totodată se înaintează invitaţia pentru semnarea protocolului de predare-primire a activelor
cu toate obligaţiile şi responsabilităţile de mediu asociate.
Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că s-a studiat problema fostei Galerii „Treptele
Romane”, că obiectivul este proprietatea publică a Municipiului Brad, că s-au făcut
demersuri la Direcţia de Resurse Minerale, a prezentat solicitarea Primăriei de preluare a
galeriei că Ministerul Economiei Comerţului şi Turismului a renunţat la închiderea galeriei.
Totodată arată faptul că în data de 21.05.2015, între Ministerul Economiei
Comerţului şi Turismului, S.C. Conversmin S.A. şi Primăria Municipiului Brad s-a încheiat
Protocolul nr. 169/21.05.2015 privind predarea - preluarea obiectivului: Galeria de mină
„Treptele Romane” din cadrul Obiectivului minier Mina Brad, jud. Hunedoara.
Mai mult, precizează că vizitarea obiectivului trebuie făcută în condiţii de maximă
siguranţă pentru turişti. Arată că s-a îngrădit accesul la acest obiectiv şi au fost montate
plăcuţe de avertizare iar în cel mai scurt timp se va iniţia un proiect de reabilitare al clădirii.
Arată că se doreşte ca accesul spre acel obiectiv să poarte denumirea de „Drumul Aurului”
şi că s-a solicitat Comisiei de Invenţii şi Mărci aprobarea acestei denumiri.
Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă.
Suplimentar 4. – Adresa nr. 852/13.05.2015 a Grădiniţei cu Program Prelungit
„Floare de Colţ” prin care se solicită analizarea proiectului şi situaţia implementării
Proiectului ”Extindere şi modernizare bloc alimentar” întrucât nu au personal cu pregătire
de specialitate în domeniu iar lucrările trebuie terminate la timp pentru ca grădiniţa să-şi
poată începe activitatea la 1.09.2015 în condiţii normale.
În urma analizării şi discutării adresei domnii consilieri locali au concluzionat că se
impune încheierea unui contract de prestări servicii de către Grădiniţă pentru prestarea
serviciului de asistenţă tehnică, în scopul realizării obiectivului de investiţii propus iar
durata acestui contract va coincide cu durata executării obiectivului de investiţii,
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prevăzută în contractul de execuţie de lucrări.
Se trece la următorul punct şi anume: DIVERSE.
Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că lucrările de refacere
a pavajului pe str. Trandafirilor şi str. Spitalului s-a realizat cât de cât bine de către acea
firmă dar, chiar în faţa casei cetăţeanului Leucian a rămas o porţiune stricată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că o să ia legătura cu societatea respectivă
pentru a se reface şi porţiunea de drum respectivă, precizând că nu o să accepte recepţia
lucrărilor pe strada respectivă până când nu va fi refăcută şi acea porţiune. Precizează că
anumite străzi au fost pietruite şi îşi exprimă nemulţumirea că nu vor mai fi pietruite la fel
de bine. Menţionează că o să supună atenţiei Consiliului Local ca unele străzi să fie scoase
din proiect pentru a le schimba infrastructura (Viaţă Nouă, Eminescu). Trebuie să fie
13

adaptată structura la numărul mare de maşini. Există o prioritizare logică – canalizarea
străzilor.
Domnul Groza Liviu, delegat sătesc la Gura Ruzii, solicită toaletizarea copacilor de
pe marginea drumului, impunerea unei restricţii de viteză în interiorul satului precum şi a
unei restricţii de greutate.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că drumul de la Gura Ruzii este un drum
comunal, că Poliţia Rutieră este foarte strictă în acordarea avizelor în ceea ce priveşte
restricţiile de circulaţie solicitate şi nu crede că vor accepta restricţii de 30 km/h.
Domnul Primar, Florin Cazacu informează că s-au finalizat lucrările de asfaltare pe
str. Libertăţii.
Domnul Consilier local, Mircea Incău solicită a se lua măsuri pentru acoperirea
gropilor de pe drumul de la Measteacăn.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că va avea în atenţie şi acel drum
menţionând că în proporţie de 90% este rezolvat.
Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 21.05.2015.
Brad, 21.05.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ANGELA SUCIU

SECRETAR,
CARMEN-IRINA BORA
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