
R O M Â N I A 
JUDEłUL HUNEDOARA 
  MUNICIPIULUI BRAD 
     CONSILIUL LOCAL 

P R O C E S – V E R B A L 
încheiat azi, 21 noiembrie 2011 cu ocazia şedinŃei 

Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa de îndată  s-a făcut 
în data de 21 noiembrie 2011 prin DispoziŃia nr.852/21.11.2011 emisă de Primarul 
municipiului Brad, conform art.39, al.4 şi art.68 al.1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consilierii au fost anunŃaŃi telefonic în data de 21.11.2011. 

 La şedinŃă au fost prezenŃi 14 consilieri locali din cei 17 în funcŃie, 3 consilieri fiind 
absenŃi motivat (Benea Răpcău AncuŃa, Oprişa Ioan Florin, Kiszely Fabius Tiberiu). 

Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela – 
secretar al municipiului Brad.  

În calitate de invitaŃi au participat:  domnul Grosu Adrian – inginer la  SC Acvacalor 
SA Brad, domnul Boghean Emilian – consilier juridic al SC Acvacalor SA Brad, domnul 
Daniel  Bucşă de la Paşcani – reprezentantul firmei care a câştigat licitaŃia pentru 
furnizarea păcurii (SC GEPROCON SA – SC DFD CONIMPEX SRL) precum şi angajaŃi 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad. 

 Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte domnilor consilieri pentru prezenŃa la 
şedinŃă precizând că situaŃia deosebit de gravă cu care se confruntă municipiul Brad trebuie 
soluŃionată. 
           Doamna Galea Mirela – secretar al municipiului Brad îl invită pe domnul preşedinte 
de şedinŃă să ocupe loc în prezidiu pentru  a prelua conducerea şedinŃei de consiliu . 

     Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului   
ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 
2011. 

     2. Prezentarea contractului încheiat între SC ACVACALOR SA BRAD – ÎN 
INSOLVENłĂ şi SC GEPROCON SA – SC DFD CONIMPEX SRL. 
 Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi  care se  
aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 

municipiului Brad pe anul 2011. 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 

da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.   
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere  Referatul nr. 

14714/21.11.2011 al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei 
municipiului Brad prin care se solicită majorări de venituri ca urmare a depăşirilor 
veniturilor prognozate şi virări de credite de la un capitol bugetar la altul, a iniŃiat prezentul 
proiect de hotărâre prin care a  propus următoarele:  
 În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2011 se stabileşte în 
sumă de  20090 mii  lei  atât la venituri cât şi la cheltuieli . 



Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se majorează cu suma de 76 
mii lei  la următoarele capitole bugetare după cum urmează: 

- la capitolul bugetar 03.02 – impozit pe venit cu suma de 6 mii lei; 
      - la capitolul bugetar 16.02  – taxe pe utilizarea bunurilor  12 mii lei;    

           -  la capitolul bugetar 18.02  - alte impozite şi taxe fiscale cu suma de  3 mii lei;  
          - la capitolul  bugetar  30.02 – venituri din proprietate cu suma de  37 mii lei; 
      - la capitolul bugetar  35.02 – amenzi şi penalităŃi cu suma de  17 mii lei; 
          - la capitolul bugetart 36.02 – diverse venituri cu suma de  1 mii lei. 

Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se majorează cu suma de 76 
mii lei la următoarele capitole bugetare  după cum urmează: 
         - la capitolul bugetar 51.02 – autorităŃi publice cu suma de 30 mii lei;  
         - la capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie cu suma de 16  mii lei 
         - la capitolul bugetar 70.02 – locuinŃe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de          
3o  mii lei 
 Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se modifică prin virări de 
credite de la un capitol bugetar la altul  după cum urmează: 
 - capitolul bugetar 65.02  - învăŃământ se diminuează cu summa de 100 mii lei; 
 - capitolul bugetar 68.02 – asigurări şi asistenŃă socială  se diminuează cu suma de  
200 mii lei; 
 - capitolul bugetar 70.02 – locuinŃe, servicii şi dezvoltare publică se majorează cu 
suma de 50 mii lei; 

-  capitolul bugetar 81.02 – combustibil şi energie se majorează  cu suma de  150 mii 
lei 

-  capitolul bugetar 84.02 – transporturi se majorează cu suma de 100 mii lei 
    Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului 
de hotărâre prezentat. 
  Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că problema agentului termic este 
foarte importantă, vitală pentru oraş şi că această rectificare de buget este necesară dar 
solicită să se aibă în vedere situaŃiile speciale de la învăŃământ, inclusiv cele generate de 
punerea în funcŃiune a noilor centrale de încălzire. Solicită să se găsească resurse 
financiare şi pentru cheltuielile materiale necesare bunei funcŃionări a centralelor termice 
de la şcoli. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că există sume suficiente pentru aceste 
nevoi cu precizarea că nu s-a luat din  sumele destinate cheltuielilor materiale de la şcoli, 
că acei bani există şi se vor aloca la următoarea rectificare de buget. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul 
aparatului de specialitate  al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind alte  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 3 consilieri absenŃi 
motivat (Benea Răpcău AncuŃa, Oprişa Ioan Florin, Kiszely Fabius Tiberiu)  se adoptă 
Hotărârea nr.149/2011 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011. 
 

 Se trece la discutarea următorului punct înscris în proiectul ordinii de zi şi anume: 
Prezentarea contractului încheiat între SC ACVACALOR SA BRAD – ÎN INSOLVENłĂ 
şi SC GEPROCON SA – SC DFD CONIMPEX SRL. 



Domnul primar Florin Cazacu precizează că SC Acvacalor SA Brad- în insolvenŃă  
se află în faza de încheiere a contractului de furnizare de păcură, însă, furnizorul solicită 
garantarea plăŃilor cu avalizarea biletelor la ordin, ceea ce nu este normal pentru că 
Consiliul local al municipiului Brad nu este parte în acest contract iar Legea nr. 273/2006 
nu mai permite avalizarea biletelor la ordin de către Consiliile locale decât numai pentru 
realizarea de investiŃii publice de interes local şi pentru refinanŃarea datoriei publice locale  
şi nu în vederea asigurării plăŃii combustibililor pentru producerea energiei termice pentru 
populaŃie. Mai precizează că a propus  o cesiune de creanŃă din partea Consiliului local, în 
sensul că o parte din cheltuielile cu subvenŃia să facă obiectul unui contract de cesiune de  
creanŃă. În continuare îl întreabă pe domnul consilier Podaru Vasile care este cantitatea de 
păcură de care dispune în momentul de faŃă SC Acvacalor sa Brad.  

Domnul consilier Podaru Vasile precizează că în momentul de faŃă sunt în stoc 21 
tone de păcură şi 20 de tone de combustibil lichid. 

Domnul primar mai precizează că în acestă dimineaŃă s-a pornit din nou centrala, că  
două maşini de păcură mai trimite furnizorul de la Paşcani, deci, păcura ar trebui să mai 
ajungă încă două zile. MenŃionează că a început furnizarea agentului termic tocmai pentru 
a elimina tensiunea din rândul  populaŃiei. 

Domnul primar Florin Cazacu îi roagă pe domnii consilieri să accepte cererea 
dumnealui de concediu pentru 4 zile în perioada 22 - 25.11.2011,  menŃionând că se vede 
nevoit să intre într-o formă de protest individuală, poate aşa va sensibiliza Guvernul 
României,  poate va auzi şi primul ministru despre situaŃia existentă la Brad. Precizează că 
de la ora 12.00 de astăzi 21.11.2011  dumnealui se află în Greva Foamei, atribuŃiile fiindu-i 
delegate în acestă perioadă  prin dispoziŃie  viceprimarului municipiului Brad – domnul 
Circo Aurel Vasile. 

Domnul consilier Mureş Mihai solicită să se mai discute cu furnizorul de la Paşcani.                         
Domnul primar Florin Cazacu precizează că furnizorul vrea garantarea plăŃii cu alte 
cuvinte vrea banii. 

Domnul consilier Suciu Ovidiu întreabă dacă în baza contractului de anul trecut nu 
ni se mai poate furniza păcură. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că prevederile acelui contract au încetat în 
martie 2011, odată cu terminarea sezonului rece . Mai menŃionează că a luat legătura şi cu 
furnizorul de la Vâlcea şi că acesta a spus că ne va furniza păcură oricând numai să avem 
bani. 

Domnul consilier Suciu Ovidiu precizează că în ultima săptămână, în  2 zile nu a fost 
curent pe strada  Vânătorilor unde dumnealui locuieşte pentru că au explodat punctele 
termice, odată a durat pana de curent 16 ore iar odată a durat 24 de ore şi solicită să se 
poarte corespondenŃă cu conducerea SC Enel SA  pentru a se lua măsuri în sensul  
modernizării  Punctelor  termice. 

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că este în derulare un Proiect de 
modernizare a punctelor termice şi a reŃelelor electrice  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că este anormal ce se întâmplă deoarece   
oraşul riscă să rămână îngheŃat total iar dumnealui nu are nici o vină pentru că Guvernul a 
eliminat subvenŃia  şi a alocat după cum se ştie  anumite sume de bani doar anumitor 
unităŃi administrativ – teritoriale. 

Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel precizează că cetăŃenii îşi exprimă 
nemulŃumirea, în oraş se  poartă discuŃii aprinse pe tema căldurii.  



Domnul primar mai solicită ca doamna secretar împreună cu juriştii primăriei şi 
juristul de la SC Acvaclor SA Brad- în insolvenŃă  să găsească o soluŃie în vederea 
încheierii contractului cu furnizorul de păcură.  

Domnul Daniel reprezentantul furnizorului precizează că s-a adoptat o astfel de 
hotărâre de către Consiliul local Arad, Consiliul local Iaşi şi alte autorităŃi locale…  

 Doamna  secretar Galea Mirela precizează că nu se poate adopta o hotărâre de 
consiliu contrară legii deoarece oricum acea hotărâre va fi verificată din punct de vedere al 
legalităŃii de către InstituŃia Prefectului care ne va solicita s-o revocăm iar în caz contrar va 
fi atacată la instanŃa de contencios administrativ.  

În urma discuŃiilor purtate cu reprezentantul furnizorului care este prezent în sală nu 
s-a ajuns la nici o înŃelegere, deoarece reprezentantul furnizorului nu acceptă semnarea 
contractului fără avalizarea biletului la ordin, ceea ce Consiliul local nu poate face 
deoarece legea nu permite. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că fiecare zi de frig pentru brădeni trece în 
defavoarea noastră. 

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că în martie 2011 cănd s-a sistat 
furnizarea agentului termic pentru populaŃie s-a promis că se vor face demersuri în vederea 
asigurării cu agent termic a municipiului Brad pentru sezonul rece următor, dar,  nu s-a 
făcut nimic, dovadă fiind situaŃia existentă. MenŃionează că în oraş se impută autorităŃii 
locale faptul că nu s-a spus clar dacă  va mai fi sau nu căldură pentru ca cetăŃenii să ştie 
clar ce au de făcut nu să se trezească acum că nu ştiu încotro s-o apuce. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că pe de o parte nu este dimensionată nici 
reŃeaua electrică pentru ca toŃi locuitorii să-şi monteze centrale de apartament iar pe de altă 
parte nu sunt prevăzute nici coşuri de fum. 

Domnul consilier Mureş Mihai solicită ca acum să se dea anunŃul pe SEAP pentru o 
investiŃie privată (centrală termică) iar dacă până la primăvară nu se va anunŃa nimeni 
interesat să realizeze această investiŃie să fie informată populaŃia despre acest lucru  astfel 
încât  fiecare să – şi  poată face propria investiŃie pentru sezonul rece viitor. 

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că după finalizarea şedinŃei îl va suna  pe 
domnul deputat Nistor LaurenŃiu care a promis că va merge din nou la ministrul de finanŃe 
pentru a obŃine avizarea solicitării noastre. Domnul primar Florin Cazacu precizează că 
solicitarea noastră are toate avizele mai trebuie doar să fie aprobată în şedinŃa de Guvern 
care va avea loc în data de 23.11.2011. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată pentru data de 
21.11.2011. 

 

Brad, 21.11.2011 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                                                SECRETAR 

 

              SUCIU OVIDIU                                                        GALEA MIRELA  
 
 


