ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 22 decembrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 22 decembrie 2015 s-a făcut în data de 18.12.2015 prin Dispoziţia nr. 985/18.12.2015
emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi alin.
3 şi ale 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 18.12.2015, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi la început 15 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri
locali în funcţie, 2 consilieri locali fiind absenţi ( Viorel Băda şi Ovidiu Nicolae Jurj).
La şedinţă au participat şi cei 4 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc
în satul Ruda Brad, domnul Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn, domnul
Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad şi domnul Marin Constantin Hărăguş –
delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi c.j. David Mihaela care prin
Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere temporar vacantă
de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului de maternitate (sarcină şi lăuzie)
a doamnei Carmen-Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: Domnul Cătălin Dragostin – director al SC
ENERGY SERV S.R.L. Bucureşti, domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C. Termica
Brad S.A., domnul Lucian Miron – Director Medical al Spitalului Municipal Brad, domnul
Ioan Cobori – manager al Spitalului Municipal Brad precum şi cetăţeni ai 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, domnişoara Secretar, Mihaela David, 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.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al şedinţei
ordinare din 26 noiembrie 2015 care a fost aprobat cu „15 voturi pentru”, 2 consilieri
locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu Nicolae Jurj)
Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 17 decembrie
2015 care a fost aprobat cu „ 15 voturi pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi
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Ovidiu Nicolae Jurj).
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 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, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului preşedinte
de şedinţă, Ionel Daniel Adam, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic
General al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a
obiectivului “EXTINDERE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC, CARTIER MICRO 1
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 pentru modificarea componenţei Comisiei de avizare a
cererilor de organizare a adunărilor publice din Municipiul Brad aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local Brad nr. 97/2012 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
60/2013 privind aprobarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor
transmisibile la animale, datorită schimbărilor intervenite în cadrul Primăriei Municipiului
Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Brad nr. 86/2013 privind constituirea unei comisii sociale pentru analizarea
cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele ANL – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2014
pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea
şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul
locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor necesare pentru depunerea dosarului
de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe
destinate închirierii – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli ale
Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să
primească în anul 2016 o locuinţă socială – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora
atât în intravilanul cât şi extravilanul Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
11. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din
intravilanul localităţii în proprietatea actualului proprietar al locuinţei conform art. 36 alin.
2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe construite de
A.N.L., între doi chiriaşi - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a garsonierei nr. 101
din imobilul „Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada
Spitalului), judeţul Hunedoara, fostului chiriaş - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţă a unei cabaline, proprietate a
Spitalului Municipal Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
15. Informarea nr. 31.411/19.11.2015 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
16. Adresa nr. 1050384/09.12.2015 a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
17. Protocolul între Municipiul Brad şi Energy Serv S.R.L. Bucureşti înregistrat la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 34.123/17.12.2015.
18. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 aprobarea bugetului împrumutului intern
al Municipiului Brad
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că doreşte retragerea de pe ordinea de
zi a Punctului nr. 1 datorită apariţiei Legii nr. 324/16.12.2015 care a intrat în vigoare la
21.12.2015, act normativ ce prevede că prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism
se avizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru
municipii, astfel încât Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi va deveni Punctul nr. 1, ş.a.m.d..
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo informează Consiliul Local, că în sala de
şedinţă este prezent Directorul General al SC ENERGY SERV S.R.L. BUCUREŞTI,
domnul Cătălin Dragostin, care va prezenta demersurile făcute pentru accesarea unui credit
bancar necesar promovării investiţiei” Centrală Termică în Cogenerare pe Biomasă”,
precum şi stadiul elaborării proiectului şi în consecinţă propune dezbaterea la începutul
şedinţei a punctului 17 din ordinea de zi şi anume, Protocolul între Municipiul Brad şi S.C.
Energy Serv S.R.L. Bucureşti înregistrat la Primăria Municipiului Brad sub nr.
34.123/17.12.2015.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune aprobării suplimentarea
propusă, retragerea Punctului nr. 1 precum şi inversarea Punctelor 17 cu 1 şi se aprobă cu
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„14 voturi pentru”, o abţinere - domnul consilier Cristian Serafim Leucian şi 2
consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu Nicolae Jurj).
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune aprobării retragerea de pe
ordinea de zi a Proiectului de hotărâre nr. 1 care se aprobă cu „14 voturi pentru”, o
abţinere - domnul consilier Cristian Serafim Leucian şi 2 consilieri locali fiind absenţi
(Viorel Băda şi Ovidiu Nicolae Jurj).
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune aprobării Ordinea de zi
în ansamblul ei care se aprobă cu „14 voturi pentru”, o abţinere - domnul consilier
Cristian Serafim Leucian şi 2 consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu
Nicolae Jurj).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
I se dă cuvântul domnului Director General Cătălin Dragostin, care informează că în
perioada de la ultima prezentare a proiectului ”Centrală Termică în Cogenerare pe
Biomasă” s-au desfăşurat ample negocieri cu mai multe instituţii bancare ( 3 bănci şi 2
fonduri de investiţii) în vederea contractării creditului necesar dezvoltării investiţiei. În
urma negocierilor desfăşurate, este în măsură să asigure că proiectul poate fi promovat
deoarece a devenit bancabil. Dificultăţile în cadrul negocierilor au presupus îndeplinirea
condiţiilor de eligibilitate atât a proiectului ca soluţie tehnică cât şi a bonităţii
investitorului, precum şi pieţei locale de energie. Odată depăşite aceste condiţii , proiectul
poate fi demarat.
Informează totodată Consiliul Local că, firma pe care o reprezintă face parte din
Comisia Energetică a Ministerului Fondurilor Europene şi în această calitate poate accesa
fonduri europene nerambursabile din Programul European de Dezvoltare a Infrastructurii
Mari a anilor 2016-2020, pentru dezvoltarea Proiectului Investiţional de la Brad care să
vizeze reabilitarea integrală a sistemului de transport şi de distribuţie până la consumatorii
finali, inclusiv contorizarea individuală a acestora.
În acest sens, s-a deplasat la Brad pentru autentificarea notarială a contractului de
concesiune a terenului de amplasament, precum şi pentru a propune Consiliului Local
Brad să accepte modificarea textului facturii prin care concedentul a perceput daune –
interese de cca. 6000 lei de întârziere a semnării contractului, în sensul eliminării
termenului de daune - interese care ar putea afecta creditarea proiectului.
Urmează discuţii pe marginea informării făcute:
Domnul consilier Mihai Mureş constată că expunerea s-a referit la demersurile
anterioare fără a se preciza paşii care urmează.
Domnul Director răspunde că după autentificarea Contractului de Concesiune şi
perfectarea Contractului de Furnizare, creditul bancar devine accesibil, putându-se începe
realizarea concretă a Centralei, dacă timpul va fi prielnic execuţiei de lucrări.
Domnul consilier Dorel Ştefan Leaha întreabă ce şanse de reuşită atribuie
investitorul finalizării Centralei în noiembrie 2016 precum şi dacă se menţin tarifele
negociate anterior.
Domnul Director atribuie şansa de 90%, dacă se va acorda sprijin obţinerii avizelor
şi acordurilor necesare emiterii autorizaţiei de construire, iar tarifele precizate anterior se
vor menţine.
Domnul consilier Vasile Podaru solicită investitorului să prezinte un grafic de
execuţie cât mai concret pentru a putea fi supus dezbaterii publice, care va avea ca efect
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posibila creştere a numărului de consumatori. De asemenea, acest grafic trebuie să conţină
racordarea viitoarei Centrale la sistemul de termoficare existent, precum şi să prevadă
realizarea sursei de alimentare cu apă, deoarece în zona amplasamentului nu există rezervă
de apă tehnologică şi nici reţea stabilă de alimentare cu apă. Solicită totodată precizări cu
privire la asigurarea biomasei.
Domnul Director acceptă prezentarea graficului solicita, deoarece acest grafic este
impus şi de finanţator, iar resursa de biomasă este deja cunoscută, în întreaga ei diversitate.
Cu privire la experienţa similară, precizează că orice proiect de asemenea anvergură se
promovează în timp îndelungat, exprimând experienţa a altor două centrale realizate (una a
durat 5 ani iar alta 4 ani).
Domnul consilier Cristian Serafim Leucian întreabă dacă finanţarea proiectului este
sigură şi i se răspunde afirmativ.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo apreciază poziţia de membru al S.C.
ENERGY SERV S.R.L. BUCUREŞTI în Comisia Energetică al Ministerului Fondurilor
Europene, exprimându-şi încrederea că, cel puţin a doua etapă investiţională care vizează
reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie şi contorizarea individuală a consumatorilor,
va putea fi realizată cu un grad avansat de siguranţă în accesarea fondurilor europene. Cu
referire la schimbarea textului facturii de percepere a daunelor - interese, aceasta a fost
emisă ca urmare a deciziei luate de Consiliul Local Brad în şedinţa din data de 09.11.2015,
dar textul reclamat poate fi înlocuit cu cheltuieli de organizare a licitaţiei, deoarece
perceperea de daune – interese nu este imperativă în textul O.U.G. nr. 54/2006, cu
modificările ulterioare, citând în acest sens conţinutul art. 50 alin.1 şi alin.2. Valoarea
facturii va rămâne nemodificată, deoarece aceasta este înscrisă în debit.
Domnul Primar, Florin Cazacu afirmă că factura ar fi trebuit plătită în termenul
legal, deoarece concedentul nu are nici o vinovăţie, dar apreciază că există soluţie legală de
modificare a textului, urmând ca aceasta să fie stornată şi să emită o altă factură
înlocuitoare, dacă hotărăşte Consiliul Local.
În continuare, domnul Primar atenţionează investitorul că realizarea Centralei va
trebui obligatoriu să fie în cogenerare, să respecte graficul de execuţie despre care s-a
vorbit şi să aibă în vedere că administraţia locală va asigura şi variante alternative: mutarea
Centralei actuale de la Gurabarza la Brad, aducţiunea şi distribuţia de gaz metan. Totodată,
atrage atenţia că respectarea graficului se impune cu atât mai mult în anul 2016, care este
un an electoral, iar percepţia populaţiei este de a vedea fapte concrete, nu promisiuni.
Domnul Director însuşeşte observaţiile domnului Primar, face cunoscut că soluţiile
alternative precizate vor trebui să respecte politica europeană de decarbonizare a mediului
şi asigură că va achita în termen legal următoarea factură.
Domnul preşedinte de şedinţă solicită votul consilierilor cu privire la înlocuirea
textului facturii în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Se votează în unanimitate.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico Economice a obiectivului “EXTINDERE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC, CARTIER
MICRO 1 BRAD”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 în cadrul Strategiei Locale de
Dezvoltare Economico - Socială a Municipiului Brad au fost cuprinse câteva proiecte de
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investiţii care vizează modernizarea urbanistică şi funcţională a domeniului public din
Cartierul Micro - 1 Brad:
- Modernizarea Parcului Dacilor;
- Alee rutieră şi parcare publică între Aleea Privighetorilor şi B-dul Dacilor;
- Teren de sport multifuncţional, cu dotări şi utilităţi;
- Extinderea reţelei de iluminat public.
Proiectul nominalizat va rezolva problema iluminatului public nerestricţionat pentru
obiectivele promovate, contribuind la circulaţia în siguranţă a pietonilor şi vehiculelor pe
timp de noapte, cât şi la securitatea autovehiculelor parcate în cele 38 spaţii create în
parcarea publică realizată în anul 2015. De asemenea, realizarea iluminatului
corespunzător are rol determinant în reducerea riscului de accidente rutiere, îmbunătăţirea
orientării în trafic, diminuarea agresiunilor contra persoanelor, reducerea fenomenului
infracţional, îmbunătăţirea climatului social pe timp de noapte.
Lucrarea constă în instalarea a 4 stâlpi din oţel galvanizat de 8 m, echipaţi cu câte 2
console cu 4 braţe şi cu 2 braţe, având în total 12 corpuri de iluminat Philips de 150 W în
echivalent LED. Acestea vor fi alimentate prin cablu torsadat pozat în pământ în lungime
de 130 m. Pe întregul traseu se va realiza reţeaua de protecţie prin legare la pământ din
platbandă din oţel zincat 40 x 4 şi electrozi din ţeavă zincată de 2½ ţoli, iar rezistenţa de
dispersie a prizei de pământ va fi de maxim 4Ω.
Valoarea lucrărilor va fi de 29.921,74 lei şi se susţine din venituri proprii, prin
alocaţia din Lista Sinteză de investiţii pe anul 2015, capitolul bugetar 70.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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 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.
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.
Domnişoara Secretar, 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.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu
Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2015 privind aprobarea
Documentaţiei Tehnico - Economice a obiectivului “EXTINDERE REŢEA DE
ILUMINAT PUBLIC, CARTIER MICRO 1 BRAD”.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al
Municipiului Brad .
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 O.U.G.
nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare
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.
Modificarea nomenclatorului stradal al Municipiului Brad aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 143/2015 este impusă de atribuirea denumirii de
strada „Adrian Păunescu” unui tronson din strada Spitalului.
Totodată, a propus abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului local Brad nr.
143/2013, odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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, 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.
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.
Domnişoara Secretar, 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. e) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,
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respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu
Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2015 privind aprobarea
Nomenclatorului Stradal al Municipiului Brad .
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei de
avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din Municipiul Brad aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 97/2012.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 Dispoziţia nr. 836/2015 s-a
suspendat de drept raportul de serviciu al doamnei Bora Irina-Carmen, din funcţia publică
de conducere de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului de maternitate
(sarcină şi lăuzie).
Ulterior, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr.837/2015, domnişoara
David Mihaela, consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic a fost promovată
temporar în funcţia de conducere, temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, până
la revenirea pe post a titularului acestuia.
Urmare acestor modificări a propus modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
60/2013, în sensul înlocuirii doamnei Bora Carmen-Irina, Secretarul Municipiului Brad, cu
doamna David Mihaela, consilier juridic, promovată temporar, în funcţia de conducere
temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, până la revenirea pe post a titularului
acestuia în componenţa Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
din Municipiul Brad aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 97/2012,
modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2014.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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.
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.
Domnişoara Secretar, 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. 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu
Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2015 pentru modificarea
componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din
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Municipiul Brad aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 97/2012 .
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
Brad nr. 60/2013 privind aprobarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru
combaterea bolilor transmisibile la animale, datorită schimbărilor intervenite în cadrul
Primăriei Municipiului Brad .
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 Dispoziţia nr. 836/2015 s-a
suspendat de drept raportul de serviciu al doamnei Bora Irina-Carmen, din funcţia publică
de conducere de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului de maternitate
(sarcină şi lăuzie).
Ulterior, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr.837/2015, domnişoara
David Mihaela, consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic a fost promovată
temporar în funcţia de conducere, temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, până
la revenirea pe post a titularului acestuia.
Totodată domnul Jurca Florin, fost manager al Spitalului Municipal Brad s-a
pensionat şi prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 745/ 2015, începând cu 02
noiembrie 2015, a fost numit manager al Spitalului Municipal Brad, domnul Cobori Ioan
care a ocupat postul prin concurs.
Urmare acestor modificări a propus modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
60/2013, în sensul înlocuirii doamnei Bora Carmen-Irina, Secretarul Municipiului Brad, cu
doamna David Mihaela, consilier juridic, promovată temporar, în funcţia de conducere
temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, până la revenirea pe post a titularului
acestuia respectiv a domnului Jurca Florin, fost manager al Spitalului Municipal Brad,
care s-a pensionat, cu domnul Cobori Ioan, manager al Spitalului Municipal Brad care a
fost numit prin dispoziţia primarului, în urma ocupării postului prin concurs, ca membri ai
Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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.
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.
Domnişoara Secretar, 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. 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu
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Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2015 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 60/2013 privind aprobarea componenţei Unităţii
locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale, datorită
schimbărilor intervenite în cadrul Primăriei Municipiului Brad.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Brad nr. 86/2013 privind constituirea unei comisii sociale pentru
analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele ANL.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 potrivit dispoziţiilor legale, la nivelul
unităţii administrativ-teritoriale a fost constituită o comisie socială în vederea analizării
cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele A.N.L., stabilirii
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, precum şi repartizarea locuinţelor.
Această comisie este formată din 4 salariaţi ai Primăriei Municipiului Brad şi 3
consilieri locali.
Prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 836/2015 s-a suspendat de drept
raportul de serviciu al doamnei Bora Irina-Carmen, din funcţia publică de conducere de
Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului de maternitate (sarcină şi lăuzie).
Ulterior, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr.837/2015, domnişoara
David Mihaela, consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic a fost promovată
temporar în funcţia de conducere, temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, până
la revenirea pe post a titularului acestuia.
Datorită schimbărilor intervenite în cadrul Primăriei Municipiului Brad, a propus
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2014, în sensul înlocuirii doamnei Bora
Carmen-Irina, Secretarul Municipiului Brad, cu doamna David Mihaela, consilier juridic,
promovată temporar, în funcţia de conducere temporar vacantă de Secretar al Municipiului
Brad, până la revenirea pe post a titularului acestuia, ca preşedinte a comisiei sociale
pentru analizarea cererilor depuse la Primăria Municipiului Brad în vederea repartizării
locuinţelor A.N.L..
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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.
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.
Domnişoara Secretar, 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. 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.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu
Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2015 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 86/2013 privind constituirea unei
comisii sociale pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii din locuinţele ANL.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 141/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea,
închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a
criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de
repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului
Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor
necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei
sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii .
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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.
141/2014 s-a aprobat Regulamentul privind realizarea, repartizarea, închirierea,
exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, criteriile de stabilire
a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din
fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, actele necesare pentru depunerea
dosarului de locuinţă destinată închirierii şi Comisia socială de analiză a solicitărilor de
locuinţe destinate închirierii.
Prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 836/2015 s-a suspendat de drept
raportul de serviciu al doamnei Bora Irina-Carmen, din funcţia publică de conducere de
Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului de maternitate (sarcină şi lăuzie).
Ulterior, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr.837/2015, domnişoara
David Mihaela, consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic a fost promovată
temporar în funcţia de conducere, temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, până
la revenirea pe post a titularului acestuia.
Urmare acestor modificări a propus modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
141/2014, în sensul înlocuirii doamnei Bora Carmen-Irina, Secretarul Municipiului Brad,
cu domnişoara David Mihaela, consilier juridic, promovată temporar, în funcţia de
conducere temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, până la revenirea pe post a
titularului acestuia, ca membru a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe
destinate închirierii precum şi a domnişoarei consilier juridic, David Mihaela – membru
supleant a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii cu
domnişoara Borza Monica – inspector la Compartimentul Relaţii Publice, ca membru
supleant.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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.
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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.
Domnişoara Secretar, 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. 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu
Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2015 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind
realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale
din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în
proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor necesare pentru depunerea
dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei sociale de analiză a
solicitărilor de locuinţe destinate închirierii .
Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli
ale Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 potrivit articolului unic, punctul 1
din Legea nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice „unităţile administrativ – teritoriale stabilesc normativele
proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul ordonanţei sus amintite prin
hotărâre a consiliului local”.
Normativele de cheltuieli privesc: acţiunile de protocol; dotarea cu autoturisme şi
consumul de carburanţi, precum şi costurile pentru convorbiri telefonice.
În acest sens, a propus următoarele:
Acţiunile de protocol pe parcursul unui an bugetar să se limiteze la cel mult 1% din
totalul cheltuielilor bugetare.
Începând cu luna ianuarie 2016, consumul lunar de carburant să fie de 250 litri/lună,
pentru fiecare autoturism.
Având în vedere că în anumite intervale de timp autoturismele staţionează în vederea
efectuării unor reparaţii sau apare necesitatea parcurgerii de către un autoturism a unor
distanţe mai mari, a propus aprobarea redistribuirii consumurilor aprobate de la un
autoturism care înregistrează economii la un alt autoturism care depăşeşte cota lunară, în
situaţii motivate prin km. parcurşi în luna respectivă.
Având la bază datele statistice ale anului bugetar 2015 care privesc cheltuielile cu
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serviciile de telecomunicaţii furnizate de operatorii TELECOM, VODAFONE,
R.C.S./R.D.S, respectiv de 58.130 lei, calculate la tarifele valabile în luna decembrie 2015,
a propus limitarea costurilor pentru convorbiri telefonice la maxim 5.000 lei /lună, cu
posibilităţi de reportare de la o lună la alta.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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 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.
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.
Domnişoara Secretar, 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 15 voturi „pentru”, şi 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu
Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 176/2015 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli ale Municipiului Brad.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii
îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o locuinţă socială.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 în conformitate cu Procesul verbal nr.
33.699/15.12.2015, încheiat cu ocazia şedinţei Comisiei sociale de analiză a dosarelor
depuse de solicitanţii de locuinţe sociale s-au analizat toate cererile, cu actele aferente,
depuse până în luna octombrie 2015 de către persoanele care solicită atribuirea unei
locuinţe sociale şi s-a întocmit lista de priorităţi în soluţionarea acestor cereri.
Menţionează că potrivit prevederilor art.21 alin.2 din H.G. nr. 1275/2000 privind
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aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei
nr. 114/1996, actualizată „Comisiile constituite conform alin (1) vor analiza până la data
de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru locuinţele sociale şi vor prezenta spre
aprobare consiliilor locale lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul
următor o locuinţă socială, în ordinea de prioritatea stabilită. După aprobare listele se vor
afişa la sediile primăriilor)”.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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 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.
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.
Domnişoara Secretar, 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. 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 177/2015 privind
aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o locuinţă
socială.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind delimitarea zonelor şi stabilirea
numărului acestora atât în intravilanul cât şi extravilanul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 în vederea stabilirii corecte a
impozitului pe teren, Codul fiscal - Legea nr. 571/2003 impune încadrarea terenurilor atât
din intravilanul cât şi din extravilanul localităţilor în zone de impozitare în funcţie de
poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente
specifice fiecărei unităţi administrativ teritoriale pe baza documentaţiilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, a registrelor agricole, a evidenţelor specifice cadastrului
imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea
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terenului.
Urmare reactualizării Nomenclatorului stradal al Municipiului Brad, a dezvoltării
urbanistice, a înfiinţării de noi străzi, a modernizării unor străzi precum şi a extinderii
utilităţilor publice au intervenit modificări în ceea ce priveşte zonele de impozitare,
respectiv ZONA A - INTRAVILAN care a fost completată cu strada Adrian Păunescu.
Această denumire a fost atribuită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2015, unui
tronson din strada Spitalului din Municipiul Brad.
Totodată, a propus abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului local Brad nr.
60/2014, odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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, 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.
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.
Domnişoara Secretar, 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. e 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 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu
Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 178/2015 privind delimitarea
zonelor şi stabilirea numărului acestora atât în intravilanul cât şi extravilanul
Municipiului Brad.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului proprietatea Statului
Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualului proprietar al locuinţei
conform art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 terenul – proprietatea Statului Român,
în suprafaţă de 250 mp, identificat topografic prin C.F. 65466 (C.F. vechi nr. 409/1 Ţărăţel,
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nr. topografic 477/b/1/b/c/2/1 a fost atribuit pe durata existenţei construcţiei, numiţilor
Răpcău Ioan şi soţia Răpcău Rozalia.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 28.999 /21.10.2015,
numitele Furdui Viorica şi Miclea Doina în calitate de moştenitoare a defuncţilor Răpcău
Ioan şi Rozalia solicită trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul
localităţii în proprietatea lor în calitate de proprietari ai locuinţei.
Numita Miclea Doina prin declaraţie autentificată notarial sub nr. 1.367/24.11.2015
declară că renunţă la dreptul de a exercita acţiunea în petiţia de ereditate la succesiunea
defunctului Răpcău Ioan.
În urma dezbaterii succesiunii după defuncţii Răpcău Ioan şi soţia Răpcău Rozalia
numita Furdui Viorica, în baza Certificatului de moştenitor nr.125/24.11.2015 îşi
întăbulează dreptul de proprietate asupra imobilului – construcţie situat în Municipiul
Brad, satul Ţărăţel, nr. 117, judeţul Hunedoara.
Potrivit prevederilor art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificări
şi completări ulterioare, la propunerea Consiliului Local al Municipiului Brad, există
posibilitatea împroprietăririi solicitantei cu terenul identificat mai sus prin Ordin al
Prefectului.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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.
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.
Domnişoara Secretar, 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. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu
Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2015 privind completarea
inventarului domeniului public al Municipiului Brad.
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe
construite de A.N.L., între doi chiriaşi .
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar,
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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 domnul Rus Cristian - Nicolae este
titularul Contractului de închiriere nr. 18.876/03.12.2010 pentru locuinţa nr. 9 din blocul
ANL de pe strada Dacilor, scara B care este compusă dintr-o singură cameră.
Doamna Jude Anca este titulara Contractului de închiriere nr. 18.870/03.12.201
pentru locuinţa nr. 8 din blocul ANL de pe strada Dacilor, scara B care este compusă din
două camere.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 31.988/26.11.2015
domnul Rus Cristian - Nicolae, a solicitat aprobarea schimbului locuinţei nr. 9, din blocul
ANL 2010, scara B, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara, cu locuinţa, nr.8,
din blocul ANL 2010, scara B, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara, deţinută
cu chirie de către doamna Jude Anca, întrucât componenţa familiei sale se va modifica de
la 2 persoane la 3 persoane. Totodată este prezentat şi Acordul autentificat notarial prin
care titularii celor două contracte de închiriere declară că sunt de acord cu efectuarea
schimbului de locuinţe construite de A.N.L. între cele două părţi astfel încât domnul Rus
Cristian Nicolae devine chiriaşul locuinţei, nr.8, din blocul ANL 2010, scara B, situat în
Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara iar doamna Jude Anca devine chiriaşa locuinţei nr.
9, din blocul ANL 2010, scara B, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara.
Potrivit art. I, pct. 29 din Legea nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe „La prelungirea contractelor de
închiriere, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale,
reevaluează starea civilă a chiriaşilor şi numărul de persoane aflate în întreţinerea lor şi,
la solicitarea acestora, pot să realizeze un schimb de locuinţe cu asigurarea exigenţelor
minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Schimbul de locuinţe se realizează doar în cazul imobilelor aflate
în exploatare, fiind exceptate locuinţele noi. Unităţile locative supuse schimbului trebuie să
facă parte din aceeaşi categorie de locuinţe construite de A.N.L., iar schimbul reprezintă o
convenţie/un acord între doi chiriaşi”.
În urma analizării cererii domnului Rus Cristian - Nicolae şi a actelor pe care este
întemeiată, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 33.749/15.12.2015 prin
care s-a propus schimbarea locuinţei nr. 9 din blocul ANL 2010, scara B, situat în Brad,
strada Dacilor, judeţul Hunedoara, deţinută cu chirie de către domnul Rus Cristian Nicolae,
compusă dintr-o singură cameră, cu locuinţa nr. 8, din blocul ANL 2010, scara B, situat
în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara, deţinută cu chirie de către doamna Jude Anca,
compusă din două camere.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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, 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, 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
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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.
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.
Domnişoara Secretar, 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. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu
Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2015 privind aprobarea
schimbului de locuinţe construite de A.N.L., între doi chiriaşi .
Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a
garsonierei nr. 101 din imobilul „Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada Adrian
Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara, fostului chiriaş .
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 domnul Ahrisăvoaie Nicolae Petru,
împuternicit, prin procură autentificată de către Consulatul României la Castellon de la
Plana, Spania, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
31.244/18.11.2015, a solicitat în numele fostului chiriaş, numitul Ahrisăvoaie Sorin
Cristian, o nouă repartiţie a garsonierei nr. 101 din ,,Blocul 105 garsoniere” situat în Brad,
str. Adrian Păunescu (fostă Spitalului), judeţul Hunedoara, motivând că fiind plecat din
ţară nu s-a putut prezenta pentru prelungirea Contractului de închiriere nr.
11.023/07.08.2013.
Din actele prezentate rezultă că fostul chiriaş nu figurează cu datorii la plata chiriei,
a taxelor comune şi a energiei termice.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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, 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, 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
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favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
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.
Domnişoara Secretar, 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. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 181/2015 privind
aprobarea unei noi repartiţii a garsonierei nr. 101 din imobilul „Bloc 105 garsoniere”
situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara,
fostului chiriaş .
Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţă a unei cabaline,
proprietate a Spitalului Municipal Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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. 8.445/11.12.2015
Spitalul Municipal Brad solicită aprobarea pentru scoaterea din evidenţă a cabalinei
înregistrată cu numărul de inventar 5002, proprietate a Spitalului Municipal Brad, ca
urmare a decesului acesteia.
Decesul Cabalinei a fost constatat prin Actul de Necropsie nr. 479/10.12.2015
eliberat de dr. Miron Ştefan şi prin Certificatul Sanitar Veterinar pentru subproduse
animale ce nu sunt destinate consumului uman seria HD 004553, nr.478/10.12.2015.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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.
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.
Domnişoara Secretar, 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. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 15 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu
Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 182/2015 privind scoaterea din
evidenţă a unei cabaline, proprietate a Spitalului Municipal Brad.
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului
intern al Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 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
acopere 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.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2015, în condiţiile O.U.G. nr. 46/2015, s-a
aprobat contractarea unui împrumut de 3.000.000 lei, cu o maturitate de maximum 10 ani
şi cu o garantare a acestuia cu bugetul local.
Potrivit prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind mecanismul de
acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform
art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea
unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii
avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a
sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale aprobate prin Ordinul nr.
1417/2015 „După primirea convenţiei de împrumut semnate de ambele părţi, unitatea
administrativ-teritorială aprobă sau rectifică, după caz, bugetul împrumuturilor interne.
Bugetele aprobate sau rectificate, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei
Statului la care îşi au conturile deschise”.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Adam Daniel, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
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Domnul consilier Cristian Serafim Leucian întreabă dacă împrumutul necheltuit în
anul bugetar 2015 poate fi reportat în anul 2016.
Domnul Viceprimar Aurel Vasile Circo răspunde că în textul actului normativ este
prevăzută destinaţia expresă de utilizare pentru energia termică aferentă sezonului rece
2015- 2016.
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 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 Adam Daniel, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu
Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2015 privind aprobarea
bugetului împrumutului intern al Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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. 8795/22.12.2015 a
Spitalului Municipal Brad, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 34.479/
22.12.2015 se face cunoscută necesitatea înfiinţării unui birou de management al calităţii în
subordinea managerului, conform prevederilor art. 1 din Ordinului M.S. nr. 975/2012
privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul
unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor
administraţiei publice locale şi necesitatea încadrării unui număr de 5 medici rezidenţi.
Totodată, în articolul 3 al proiectului de hotărâre am propus abrogarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 161/2014.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Adam Daniel, întreabă dacă sunt discuţii pe
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marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Manager Ioan Cobori precizează că înfiinţarea noului birou nu presupune
creştere numerică de personal, ci redistribuire.
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 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. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 15 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Adam Daniel, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Viorel Băda şi Ovidiu Nicolae
Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 184/2015 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad
Punctul nr. 15. Informarea nr. 31411/19.11.2015 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. 16. Analizarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 1050384/09.12.2015 a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
Pe marginea adresei, domnul Viceprimar precizează că viitoarea denumire
omologată sub marca „ Drumul Aurului” va fi însoţită de simbolistica DC 16 , deoarece
sub această denumire apare în clasificaţia drumurilor publice.
Punctul 17. Diverse.
Domnul director S.C. TERMICA S.A. BRAD – domnul ing. Adrian Grosu
informează Consiliul Local că furnizorul de păcură care deţine contractul nu a respectat
graficul de livrare , astfel încât ar exista pericolul unei discontinuităţi în furnizarea energiei
termice pe perioada Sărbătorilor de Iarnă. Pentru a preveni acest aspect solicită Consiliului
Local să accepte achiziţionarea unei cantităţi de cca. 100 tone păcură de la furnizorul care
s-a situat pe locul II la licitaţie şi care practică un tarif cu puţin mai mare. Această achiziţie
va fi justificată pe criteriul situaţiilor de urgenţă şi nu va depăşi pragul de 30.000 euro fără
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TVA reglementat de OUG nr 34/2006 pentru achiziţii directe.
Domnul preşedinte de şedinţă solicită acordul Consiliului Local şi se votează în
unanimitate achiziţionarea combustibilului solicitat.
Domnul Primar, Florin Cazacu mulţumeşte la final de an consilierilor locali pentru
activitatea din cursul anului şi pentru susţinerea proiectelor iniţiate, informând că nu a fost
respins nici un proiect de hotărâre şi că funcţionalitatea Consiliului local este apreciabilă.
Urează tuturor sănătate, bucurii şi tradiţionalul „LA MULÂI ANI!”.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 22
decembrie 2015.

Brad, 22.12.2015
SECRETAR,
MIHAELA DAVID
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