ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 23 februarie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 23 februarie 2017 s-a făcut în data de 17.02.2017 prin Dispoziţia nr.
203/17.02.2017 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 şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele patru panouri de
afişaj din Municipiul Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 17.02.2017, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi 16 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în
funcţie, un consilier local fiind absent (Adina Beciu).
La şedinţă au participat 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc
în satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn
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 pentru
îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora –
Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A., doamna ec. Mariana Bordea – Contabil Şef la S.C. Termica Brad
S.A., domnul jr. Ioan Cobori – Managerul Spitalului Municipal Brad, domnul dr.
Ştefan Lucian Miron - Director Medical al Spitalului Municipal Brad şi domnul ec.
Gabriel Lungu – Director Financiar al Spitalului Municipal 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 a Consiliul Local Brad din 26 ianuarie 2017 care a fost aprobat cu
16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu).
Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 13
februarie 2017 care a fost aprobat cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind
absent (Adina Beciu).
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 Circo, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al
Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Casei de Cultură Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017
datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei Municipiilor din
România– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017
datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017
datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017
datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva,
judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la
locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2017, stabilită de
Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii
locuinţe pentru tineri destinate închirierii” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2017 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza
Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al
Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul
Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin H. C. L. nr. 37/2015,
H.C.L. nr. 81/2015 și H.C.L. nr. 106/2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Informarea nr.5541/15.02.2017 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
11. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Adresa nr. 858/07.02.2017 a Spitalului Municipal Brad.
- Adresa nr.26/05.02.2017 a Fundației Auraria Barza Brad.
- Informarea nr. 3327/27.01.2017 a Compartimentului Comercial.
- Cererea nr. 5943/17.02.2017 a domnului Florin Cazacu, Primarul
Municipiului Brad.
12. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 acordarea unei diplome şi a unui
premiu în sumă de 1.000 lei domnului Creţu Vasile care împlineşte 100 de ani şi are
domiciliul în Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 152/2015
privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei
termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A., modificată prin H.C.L. nr.
26/2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 153/2015
privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei
Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece
2016-2017, modificată prin H.C.L. nr. 27/2016 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Suplimentar 4. Adresa S.C. ENERGY SERV S.R.L. NR. 5486/14.02.2017.
Suplimentar 5. Adresa S.C. ENERGY SERV S.R.L. NR. 5811/16.02.2017.
Suplimentar 6. Adresa S.C. ENERGY SERV S.R.L. NR. 5842/16.02.2017.

Suplimentar 7. Informarea nr. 6881/23.02.2017
Administrarea Domeniului Public şi Privat.

a

Biroului

pentru

Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului
ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune aprobării
suplimentarea propusă care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier local
fiind absent (Adina Beciu).
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent
(Adina Beciu).
După aprobarea ordinii de zi în ansamblul său, consilierii locali au luat o pauză
şi au studiat în comisii proiectele de hotărâre suplimentare.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în
ordinea aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad,
aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi
serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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.7273/17.09.2015,
Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara ne-a comunicat numărul maxim de 159 de
posturi pentru Municipiul Brad pentru anul 2015, determinat potrivit Anexei care face
parte integrantă din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, prin adresa nr.1225/05.02.2016 a Instituţiei Prefectului Judeţului
Hunedoara, se precizează că, potrivit prevederilor art.21 din OUG nr.57/2015 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, numărul maxim de posturi pentru
Municipiul Brad, conform punctului 1 din procedura de stabilire a numărului maxim
de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților administrativ teritoriale, cu excepția
celor din cadrul capitolelor bugetare ”Învăţământ” şi ”Asigurări şi asistenţă socială”,
finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar ”Sănătate”, indiferent de
sursa de finanţare prevăzută în anexa la OUG nr.63/2010, se menţine până la
31.12.2016.
Astfel, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al
Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea

Consiliului Local al Municipiului Brad deţine 132 de posturi aprobate prin H.C.L. nr.
128/2015.
Pe lângă cele 132 posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art. III
alin. 2 din O.U.G. nr. 63/2010, există 113 posturi la „asigurări şi asistenţă socială” –
cap. bugetar 68.02 finanţate din bugetele locale şi la „sănătate”- cap. bugetar 66.02,
precum şi 172 posturi la „învăţământ”- cap. bugetar 65.02.
Faţă de cele de mai sus, având în vedere dispoziţiile legale în vigoare,
Referatul nr.33216/13.12.2016 al Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului,
Investiții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, Referatul
nr.25312/21/862/13.09.2016 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad şi pentru o
bună funcţionare a Primăriei Municipiului Brad şi a Consiliului Local al Municipiului
Brad, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad,
pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad vor suferi anumite modificări de structură și organizare.
Astfel, la Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii - Compartiment
Investiţii funcţia publică de execuţie de inspector clasa I asistent cu studii
superioare de lungă durată (poziția 13 în Statul de funcții) se va modifica în
inspector clasa I grad profesional superior cu studii superioare de lungă durată, cu
atribuţii corespunzătoare ce vor fi prevăzute în fişa postului.
De asemenea, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Brad (la nivel de compartiment), funcţia contractuală de execuţie de referent IA cu
studii medii de la Evidenţa Persoanelor se va modifica în funcţie publică de execuție
de inspector clasa I grad profesional asistent cu studii superioare de lungă durată, cu
atribuţii corespunzătoare ce vor fi prevăzute în fişa postului şi va trece la Stare civilă.
Precizează că, în urma modificărilor susmenţionate, Organigrama şi Statul de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile
publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad îşi păstrează
numărul total de 132 de posturi, încadrându-se în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 (fără
a se modifica numărul maxim de posturi de 159), ale O.U.G. nr. 2/2015 şi ale
prevederilor art. 100, art.107 şi art. 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
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 studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş, 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, Mihai Mureş, 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 Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru
instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad .
În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu precizează că în sală sunt prezenţi
reprezentanţii S.C. ENERGY SERV Bucureşti, sens în care cere permisiunea
consilierilor locali să se discute cu prioritate subiectele cu SC Energy Serv SRL
pentru a aduce lămuriri privind derularea etapelor legate de implementarea
proiectului privind realizarea centralei de energie termică, urmând să se discute şi
cele trei adrese primite de la societatea susamintită şi care sunt trecute pe
suplimentarul proiectului ordinii de zi.
Domnul Boris Bobu, reprezentant al S.C. ENERGY SERV Bucureşti,
precizează că la discuţii va participa şi domnul Cătălin Dragostin – director al S.C.
ENERGY SERV Bucureşti prin video-conferinţă, dânsul nefiind prezent efectiv în
sală şi arată că au obţinut avizul tehnic de racordare pentru viitoarea centrală, urmând
să refacă studiul de soluţie şi să mai obţină un aviz de la ENEL Banat pentru un punct
de transformare iar dumnealor au comunicat tot timpul prin adrese, acum aflându-se
aici pentru a răspunde întrebărilor consilierilor locali.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru arată că ar trebui să deschidă dumnealui
subiectul pentru că a primit documentele transmise de către S.C. ENERGY SERV
Bucureşti, tariful propus de dânşii fiind de 233,45 lei/Gcal fără TVA, aceştia
transmiţând şi un model de contract de vânzare-cumpărare a energiei termice la care
urmează să fie finalizate obiecţiunile iar cu referire la tariful binom şi monom,
conform legislaţiei în vigoare, trebuie supusă dezbaterii publice varianta de tarifare
pentru a afla şi părerea cetăţenilor și a se stabili modul de facturare, administraţia

publică locală putând asigura doar o subvenţionare prin bugetul local dacă va fi
necesar între preţul de producere și preţul de vânzare şi a energiei termice către
populație. Referitor la stabilirea unei garanții bancare de către Consiliul Local
domnul Viceprimar Vasile Podaru precizează că aceasta nu este posibilă deoarece nu
se poate vorbi de un buget multianual în condițiile în care bugetul și eventual
subvențiile se aprobă anual.
Domnul consilier local, Mihai Mureş întreabă dacă s-a luat în calcul pentru
consumul de materie primă şi altă alternativă în condiţiile în care într-un an s-a ajuns
de la 35 Euro/tonă la 60 Euro/tonă de biomasă, există şi altă variante dacă se va da
greş cu lemnul.
Domnul Cătălin Dragostin salută pe cei prezenţi şi îşi exprimă bucuria că a
ajuns să discute în faza finală despre acest proiect, apoi răspunde că la un preţ de 6070 Euro//tonă biomasă ar trebui să fie un tarif de 65 Euro/megawatt-oră (Mwh), dar
tariful propus este de 46 Euro/megawatt-oră (Mwh), care este un preţ maximal care
nu va mai creşte iar în condițiile când prețul la biomasă nu va mai putea fi controlat
se vor folosi Europaleţi (EPAL) care au un preţ de 100 -120 Euro/tonă, centrala
putând arde și altfel de combustibili(deşeuri, peleţi, lemn).
În condițiile în care prețul la biomasă va crește peste 70 de euro/to/biomasă
Centrala poate folosi și un alt combustibil.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă cât este influenţa în preţ şi
cât ar însemna amortizarea investiţiei, în condiţiile în care nu se poate face garanţie
pe buget multianual, nu se pot angaja cheltuieli pentru un buget peste 4-5 ani.
Domnul Cătălin Dragostin, răspunde că dacă se vorbeşte de amortizare trebuie
ştiut că amortizarea este un sistem de cost ca să fie plătite impozitele, dânşii obţin
finanţări pe 10 ani pe care trebuie să le ramburseze, sunt costuri fixe şi nu au legătură
cu amortizarea decât dacă ar fi obţinut un credit pe 20 de ani ceea ce era practic
imposibil iar în ce priveşte garanţia, consilierii locali ar trebui să angajeze bugetul
local pentru cetăţenii oraşului, fiindcă garanţiile nu sunt cerinţa dumnealor, sunt nişte
precondiţionalităţi cerute de orice fond financiar, piaţa de capital o cere.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan precizează că angajarea bugetului
local se poate face doar în condiţiile legii.
Domnul Cătălin Dragostin, precizează că au trimis un formular de contract de
la A.N.R.E. ce cuprinde şi o garanţie bancară care trebuie depusă anual înainte de
furnizarea energiei termice, menționând că o autoritate publică locală nu ar putea
constitui o asemenea garanţie, propunând ca subvenţia să fie în continuare furnizată
către S.C. TERMICA BRAD S.A. iar SC ENERGY SERV SRL să beneficize de un
procent din subvenţie în urma unei convenții cu această societate.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan precizează că subvenţia acoperă
diferența dintre prețul de producere și vânzarea la populație iar prin clauza restrictivă
din modelul de contact transmis de către S.C. ENERGY SERV Bucureşti în
condițiile de neplată în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii la energia
termică se va sista furnizarea acesteia.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru arată că este o clauză restrictivă şi se va
elimina din contract.
Domnul Cătălin Dragostin precizează că nu intenţionează să sisteze furnizarea

energiei termice, dar SC ENERGY SERV BUCUREȘTI au obligaţie către finanţator
în speță FREE ( neavând o altă sursă de finanţare) să achite ratele lunare aferente
investiției.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă cât este influenţa ratei în
preţul stabilit.
Domnul Cătălin Dragostin răspunde că 230.000 Euro/an la care se adaugă
dobânzile, costurile de capital, apoi alte costuri fixe, rezultând o sumă de 400.000
Euro/an, cu precizarea că în acest cost 18 Euro sunt costuri fixe şi 25 Euro costuri
variabile (combustibilul fiind cel mai scump). Totodată, arată că s-au făcut eforturi
considerabile să proiecteze o instalaţie cu costuri foarte mici astfel încât Municipiul
Brad să beneficieze de cel mai mic preț la energia termică.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan precizează că de fapt se doreşte
reducerea preţului plătit de populaţie pentru energia termică, dar şi de a degreva
bugetul local, fiindcă acea subvenţie nu se ştie cât mai poate fi suportată din bugetul
local.
Domnul Cătălin Dragostin, precizează că oferta SC ENERGY SERV SRL
este cea mai bună și competitivă pentru furnizarea energiei termice la Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, îl salută pe domnul Cătălin Dragostin iar apoi
precizează că va face un scurt istoric al modului în care s-a derulat această colaborare
cu S.C. ENERGY SERV Bucureşti, astfel arată că, în urmă cu 3 ani când s-a început
colaborarea cu SC ENERGY SERV BUCUREȘTI se vorbea de o instalaţie de
cogenerare de înaltă eficienţă în care ponderea trebuia să o aibă energia electrică şi
energia termică trebuia să fie produs secundar, dar constată că în prezent s-au
schimbat datele problemei şi se va produce în principal energie termică iar energie
electrică se va folosi doar pentru consumul propriu tehnologic în condiţiile în care
s-a sperat că prin realizarea acestei centrale preţul de producere al energiei termice va
fi scăzut iar influenţa asupra bugetului local va fi redusă.
Domnul Cătălin Dragostin nu este de acord cu cele spuse de domnul Primar,
Florin Cazacu şi explică faptul că în prezent pe energia electrică care ar fi produs-o la
Brad, ENEL Banat i-ar fi plătit 30 Euro/MW în condiţiile în care prețul biomasei
pentru producerea unui MW este de 30 Euro/tonă. În aceste condiții de rentabilitate
s-a ales construirea unei centrale termice .
Domnul Boris Bobu arată că este adevărat că la început a fost vorba de o altfel
de centrală, dar era o schemă suport de certificate verzi care acum nu se mai pot
valorifica, în sensul că pentru fiecare megawatt-oră (Mwh) se primeau 2 certificate
verzi care se puteau valorifica la bursă, dar acum nu mai au nici o valoare pe piată
aceste certificate, în condiţiile în care sunt milioane nevândute.
Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că dacă s-au schimbat datele problemei
înseamnă că este vorba de un alt proiect.
Domnul Boris Bobu nu este de acord cu afirmaţia domnului Primar, Florin
Cazacu motivând că de fapt cogenerarea este producerea combinată de energie
termică şi energie electrică.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că RADET Bucureşti produce
energie termică în cogenerare, astfel dintr-o tonă de păcură rezultând 60-70% energie
termică şi maxim 30% energie electrică.

Domnul Cătălin Dragostin arată că o instalaţie de cogenerare cu putere
electrică mare ar fi însemnat o investiţie costisitoare iar centrala de la Brad ar fi
funcţionat 5 luni/an şi 7 luni/an ar fi fost oprită.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că de la început s-a stabilit că 5
luni/an centrala va funcţiona pe energie termică, restul lunilor pe energie electrică iar
în timpul verii se va furniza apă caldă, iar conceptul de cogenerare conform
Dicţionarului Explicativ al Limbii Române are următoarea definiţie: procesul
tehnologic de producere simultană, în aceeaşi locaţie şi cu un singur agregat, a
energiei electrice – folosită la alimentarea diverselor echipamente, precum şi a
energiei termice – utilizate sub formă de abur tehnologic, apă caldă sau căldură.
Domnul Boris Bobu arată că definiţia este greşită, dânşii ghidându-se după
Directiva Uniunii Europene.
Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că aşa s-a stabilit iniţial ca energia
termică să o vândă la SC TERMICA BRAD S.A iar stabilirea preţului de producere
trebuie să respecte legislaţia în vigoare în condiţiile în care A.N.R.E are o schemă ce
trebuie respectată.
Domnul Boris Bobu arată că vor prezenta acest tarif A.N.R.E. pentru obținerea
avizării.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că A.N.R.E. verifică iniţial preţul de
producere care influenţează preţul de livrare iar diferenţa este subvenţia pe care o
acordă Consiliul Local, deci relaţia contractuală trebuie să fie foarte serioasă, astfel
că discuţia care se poartă în prezent este una generică deoarece trebuie să se poarte o
discuţie cu A.N.R.E. pentru că ceea ce se face la Brad este pionierat.
Domnul Boris Bobu arată că la Suceava mai există o astfel de instalaţie,
amintită de către domnul Primar, Florin Cazacu anterior.
Domnul Primar, Florin Cazacu, îi răspunde că la Suceava instalaţia
funcţionează deplorabil iar dumnealui doreşte ca la Brad să fie realizată o centrală
termică nouă și performantă care să producă energie electrică şi să furnizeze energie
termică la un preţ accesibil pentru populaţie, ceea ce presupune ca aceste discuţii să
aibă loc în cadrul unei întâlniri tehnice, urmând a se deplasa împreună cu domnul
Viceprimar, Vasile Podaru la A.N.R.E. pentru a se consulta în vederea fundamentării
tarifului pentru energia termică.
Dumnealui trebuie să fie foarte atent cu tot ceea ce semnează iar Consiliul
Local nu va angaja bugetul municipiului Brad pe o perioadă de 20 de ani, astfel că un
eventual contract de vânzare-cumpărare a energiei termice va fi analizat foarte bine,
subvenţia va fi acordată doar în condiţiile legii.
Domnul Primar, Florin Cazacu amintește că se continuă demersurile pentru
introducerea gazului în Municipiul Brad.
Domnul Boris Bobu precizează că finanţatorul le pune condiţii, singura
dumnealor sursă de venit fiind energia termică ce o vor vinde, dânşii nu vor bani din
subvenţie dacă se plăteşte furnizarea energiei termice.
Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că o variantă pe care o consideră dânsul
realizabilă ar fi aceea de a folosi lemn din pădurea municipalităţii iar dacă se va
produce şi apă caldă, distribuţia acesteia ar presupune ca rețelele de sub blocuri să fie
funcționale.

Domnul Cătălin Dragostin arată că ar fi posibil ca apa caldă menajeră să fie
furnizată gratuit din sistemul de producție al centralei termice.
Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă dacă se va produce energie electrică
pentru consum propriu mai este vorba de cogenerare, dumnealui văzând această
problemă sub forma producerii și distribuirii energiei electrice în sistemul naţional,
preţul foarte scăzut la energie termică iar vara să fie furnizată apă caldă menajeră,
preţul urmând să fie stabilit după ce A.N.R.E. va aviza macheta de calcul.
Domnul Cătălin Dragostin solicită să le fie transmise observaţiile cu privire la
contractul de vânzare-cumpărare iar cu în ceea ce privește verificarea preţului de
către A.N.R.E. este de acord. Este de acord şi cu o eventuală întâlnire cu consilierii
locali pentru a discuta punctual contractul.
Domnul Boris Bobu îşi exprimă dorinţa ca discuţia să se poarte cât mai repede
pentru că îi presează finanţatorul, nici dânşii nedorind să se abată de la lege.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă ce se v-a întâmpla peste
1-2 ani dacă nu se mai poate legal acorda subvenţie, vis-a-vis de prevederea din
modelul de contract că preţul se poate modifica fără acordul cumpărătorului.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că trebuie introdusă o clauză de
forţă majoră în contract, principiul transparenţei şi al legalităţii fiind fundamentale în
stabilirea preţului energiei termice către populaţie şi totodată întreabă dacă studiul de
piaţă pentru asigurarea cantităţii de biomasă este foarte bine făcut.
Domnul Boris Bobu răspunde că este bine realizat, căci nu vor fi captivi la o
singură sursă.
Domnul Primar, Florin Cazacu, le solicită reprezentanţilor S.C. ENERGY
SERV Bucureşti să ia în calcul faptul că administraţia publică locală doreşte să creeze
distribuţia de gaz în Municipiul Brad, în condiţiile în care cât de curând se va finaliza
magistrala de gaz metan, existând posibilitatea ca gazul metan să fie adus în centrala
care se va realiza de către S.C. ENERGY SERV Bucureşti.
Domnul Cătălin Dragostin arată că dacă se va aduce gazul metan la Brad,
cetăţenii trebuie să îşi instaleze centrale proprii, administraţia publică locală va trebui
să taxeze cu nivelul de CO2, sume care se vor face venit la bugetul local iar dânşii se
angajează să adapteze centrala la noua sursă de combustibil urmând a stabili un preț
la energia termică cât mai scăzut.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că cetăţeanul va fi cel care va
decide la care sistem va rămâne, se va intra într-o competiţie între S.C. ENERGY
SERV Bucureşti şi producătorul de gaz metan.
Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă care este perioada de amortizare a
investiţiei şi creditele angajate în ce perioadă trebuie rambursate.
Domnul Cătălin Dragostin răspunde că amortizarea este pe 20 de ani iar
creditele se rambursează în 10 ani.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că atunci când investiţia celor de la
S.C. ENERGY SERV Bucureşti va fi total amortizată şi uzată fizic şi moral, se poate
veni cu o altă investiţie mai modernă şi anume gazul metan.
Domnul consilier local, Mihai Mureş arată că trebuie urgentată întâlnirea celor
două echipe pentru a se da o formă contractului, urmând să se stabilească un termen
în acest sens.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că în luna martie 2017 va avea loc
această întâlnire.
Domnul Boris Bobu invită pe domnul Primar, pe domnul Viceprimar şi pe
domnii consilierii locali să participe împreună la discuţiile pe care le vor avea cu
finanţatorul.
Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că este mulţumit de discuţiile purtate şi
precizează că se va aprofunda contractul în cursul lunii martie 2017.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 instituţia Casa de Cultură Brad,
denumită în continuare Casa de Cultură, este o instituţie publică de cultură, fără
personalitate juridică care fiinţează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului
Brad şi al Primăriei Municipiului Brad, aflându-se în subordinea directă a primarului,
activitatea acesteia fiind finanţată din alocaţii de la bugetul local.
În activitatea sa, Casa de Cultură asigură respectarea şi promovarea libertăţilor
şi drepturilor fundamentale, consacrate de Constituţia României, dar şi de tratatele şi
convenţiile internaţionale la care ţara noastră este parte, în ceea ce priveşte:
Libertatea de expresie şi de creaţie; şansele egale şi accesul liber la cultură,
Participarea la viaţa culturală, inclusiv la formularea unor politici culturale și
libertatea conştiinţei şi a credinţelor religioase.
Casa de Cultură iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei
permanente (economică, juridică, artistică, ecologică etc.), al culturii tradiţionale şi al
creaţiei populare, urmărind cu consecvenţă asigurarea unui climat cultural de impact
pentru a asigura actului cultural standarde europene.
Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin şi realizarea activităţilor specifice,
Casa de Cultură colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii
neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice,
fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.)
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 studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş, 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, Mihai Mureş, 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 Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2017 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcţionare al Casei de Cultură Brad.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru
anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei
Municipiilor din România – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 anul 1996 prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 55/1996 s-a aprobat afilierea Municipiului
Brad la Federaţia Municipiilor din România.
Prin adresa nr.84/07.02.2017 a Asociaţiei Municipiilor din România
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 5.223/07.02.2017 se solicită
efectuarea plăţii sumei de 4.368,50 lei, sumă ce reprezintă cotizaţia aferentă anului
2017.
Menţionează că valoarea anuală a cotizaţiei de 0,30 lei/locuitor/an, a fost
aprobată de către Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor prin Hotărârea A.G.A
nr. 127 din data de 29 iunie 2007. Pentru anul 2017 cotizaţia de membru pentru
Municipiul Brad este de 4.348,50 lei iar în conformitate cu prevederile Statutului
AMR, aceasta trebuie plătită până la data de 31 martie 2017.
Decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul bugetar 51.02 ”Autorităţi
publice ” cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate.
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 studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre

iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş, 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, Mihai Mureş, 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 Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2017 privind aprobarea plăţii cotizaţiei
pentru anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al
Asociaţiei Municipiilor din România .
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru
anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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.116/2008, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”.
Această asociere între unităţile administrativ teritoriale ale Judeţului
Hunedoara are drept scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare în localităţile situate pe Valea Streiului, Mureşului şi Crişului,
precum şi pentru creşterea capacităţii de atragere de fonduri externe nerambursabile
pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura aferentă acestor servicii.

Prin Hotărârea nr. 20/2016 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA PREST” HUNEDOARA s-a aprobat cotizaţia membrilor
asociați pentru anul 2017, de 1,0 lei/locuitor/an, aplicată la populaţia după domiciliu,
furnizată de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara la data de 1 ianuarie 2016.
Pentru anul 2017 cotizația de membru pentru Municipiul Brad este în
cuantum de 15.927 lei/an iar decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul
bugetar 51.02. ”Autorităţi publice ” cu încadrarea în limita creditelor bugetare
aprobate.
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 studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş, 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, Mihai Mureş, 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 Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Mihai Mureş face cunoscut că nu votează la acest
proiect de hotărâre pentru că este membru în Consiliul de Administraţie.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 15 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu) şi un
consilier local nu votează (Mihai Mureş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
19/2017 privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017 datorată de
Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”.

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru
anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Hunedoara”– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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.60/2009, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Hunedoara”.
Prin adresa nr.26/17.01.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 1754/17.01.2017 se comunică că propunerea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Hunedoara” în ce priveşte cotizaţia pentru anul 2017 este aceeaşi
cu cea de pe anul 2016, respectiv de 1 leu/locuitor.
Această cotizație se aplică la populaţia după domiciliu, furnizată de Direcţia
Judeţeană de Statistică Hunedoara la data de 1 ianuarie 2016.
Pentru anul 2017 cotizația de membru pentru Municipiul Brad este în
cuantum de 15.927 lei/an iar decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul
bugetar 51.02. ”Autorităţi publice” cu încadrarea în limita creditelor bugetare
aprobate.
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 studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş, 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, Mihai Mureş, 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 Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2017 privind
aprobarea plăţii cotizaţiei
pentru anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Hunedoara”.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru
anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără
stăpân” Deva, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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. 48/2012, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără
stăpân” Deva, judeţul Hunedoara.
Ulterior, în scopul aplicării prevederilor Legii nr. 258/2013 şi ale H.G. nr.
1059/23.12.2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2014 s-a aprobat delegarea
activităţii ,,Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân” din Municipiul Brad,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea
animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara.
Datorită faptului că începând cu anul 2015, Consiliul Județean Hunedoara nu a
putut susține integral din fonduri proprii funcționarea asociației, s-a impus instituirea
unei cotizații anuale pentru membri asociați.
În şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara
prin Hotărârea nr. 3/01.11.2016 s-a aprobat calcularea cotizaţiei pe anul 2017 a
membrilor asociației ( în cuantum de 2,5 lei/locuitor), conform datelor furnizate de
Direcţia de Statistică a Județului Hunedoara şi a notei de informare cu numărul real
de locuitori din judeţ. Totodată s-a propus ca plata cotizaţiei să se facă în primul
trimestru al anului pentru a evita problemele financiare, astfel încât să nu fie pusă în
pericol buna funcţionare a asociaţiei, datorată procedurii de aprobare a bugetului.
Pentru anul 2017 cotizaţia de membru pentru Municipiul Brad este în
cuantum de 39.817,50 lei/an iar decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul
bugetar 51.02. ”Autorităţi publice” cu încadrarea în limita creditelor bugetare
aprobate.
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 studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş, 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, Mihai Mureş, 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 Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2017 privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru
anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor
fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara .
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii
care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul
2017, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul
programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”– iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 temeiul prevederilor art.15
alin.1 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare „analizarea
cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se face anual, până
la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile
depuse până la sfârşitul anului precedent”.
Potrivit procesului-verbal nr. 1540/16.01.2017, încheiat cu ocazia şedinţei
Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii
locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, numită prin H.C.L. nr. 174/2015, s-au
analizat toate cererile, cu actele aferente, depuse până la 31 decembrie 2016 de către
persoanele care solicită atribuirea unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii şi sa întocmit lista de priorităţi în soluţionarea acestor cereri.
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 studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş, 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, Mihai Mureş, 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 Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2017 privind aprobarea Listei cu
solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă
pentru anul 2017, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de
solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către

A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate
închirierii”.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad,
administrat în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 Municipiul Brad deţine în
proprietatea publică teren cu vegetaţie forestieră în UP 2 Brad, bazinet Valea Brad şi
în UP 3 Baia de Criş, bazinet Birtin.
Administrarea fondului forestier deţinut se face potrivit reglementărilor art. 60
din Legea nr. 46/2008 –Codul Silvic, republicată şi ale capitolului II şi III din
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică aprobat prin H.G. nr. 617/2016.
Potrivit art. 14 alin 2 din Codul Silvic, republicat ”Bugetul anual de venituri şi
cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea
generală, după caz, la propunerea ocolului silvic”
Prin adresa nr. 71315.140/22.12.2016, înregistrată la Primăria Municipiului
Brad sub nr. 34.725/27.12.2016, Ocolul Silvic Brad înaintează spre aprobare bugetul
de venituri şi cheltuieli pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad,
administrat în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016.
Faţă de cele de mai sus propun aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2017 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, la venituri în sumă
de 247.000 lei, şi la cheltuieli în sumă de 95.849 lei, conform anexei după cum
urmează:
Veniturile bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru fondul
forestier proprietatea Municipiului Brad sunt cele prevăzute în Anexă şi se compun
din :
- venituri din valorificarea lemnului pe picior…………………
160.400 lei;
- venituri din lemn fasonat………….…………………………
71.200 lei,
- venituri din fondul de conservare……………………………..
15.400 lei
TOTAL………………………………………
247.000 lei.
Cheltuielile bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru fondul
forestier proprietatea Municipiului Brad sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2 şi se
compun din :
- cheltuieli de administrare ………………………………………43.938 lei;
- cheltuieli cu exploatarea și valorificarea masei lemnoase ……..22.000 lei;
- taxă de peiaj drumuri……………………………………………10.016 lei;
- cheltuieli cu fondul de conservare și fondul de mediu …………..19.895 lei.
TOTAL ………………………………………………
95.849 lei.
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 studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş, 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, Mihai Mureş, 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 Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 cu votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2017 privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru fondul forestier proprietatea
Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de administrare nr.
11.354/22.02.2016.

Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei
medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul
Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată
prin H.C.L. nr. 37/2015, H.C.L. nr. 81/2015 şi H.C.L. nr. 106/2016 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 art. 187 din Legea nr.

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare: „(1) În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de
administraţie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele
probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.
Printre membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale sunt şi 2 reprezentanţi numiţi de consiliul
local, din care unul trebuie să fie economist."
Prin cererile înregistrate la Primăria Municipiului Brad sub nr.
4683/07.02.2017 şi respectiv nr. 4827/08.02.2017, domnii consilieri locali Oprişa
Ioan Florin şi Manea Iosif şi-au anunţat demisia din calitatea de membri supleanţi
în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Brad, motivat de faptul că
exercită funcţii de conducere în cadrul organizaţiilor locale ale partidelor politice din
care fac parte.
Având în vedere atât cererile susnumiţilor cât şi prevederile art. 178 alin. 1
lit. f din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată şi
actualizată potrivit cărora calitatea de membru în consiliu de administrație al
Spitalului este incompatibilă cu exercitarea funcţiei de membru în organele de
conducere, administrare şi control ale unui partid politic se impune numirea a doi
reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Brad pentru a face parte ca membri
supleanţi din acest consiliu.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş, 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 Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad ai Consiliului Local al Municipiului Brad pentru a face parte,
ca membri supleanţi, din Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Brad.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, propune ca unul dintre consilierii
locali care va face parte, ca membru supleant, din Consiliul de Administraţie al
Spitalului Municipal Brad să fie doamna consilier local, Cornelia Golea.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, propune ca din Consiliul de
Administraţie al Spitalului Municipal Brad să facă parte, ca membru supleant,
domnul, Dan Marcel Bulz – şef Serviciu Public de Desfacere ”HAN, PIAŢĂ ŞI
OBOR” Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 1 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă,
Ionel Circo, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, a prezentat procesul verbal întocmit
cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost aleşi
cu 16 voturi „pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu), doamna
consilier local Cornelia Golea şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local fiind
absent (Adina Beciu), domnul Dan Marcel Bulz, să facă parte, ca membrii
supleanţi, din Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Brad.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei
medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul
Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
modificată prin H.C.L. nr. 37/2015, H.C.L. nr. 81/2015 şi H.C.L. nr. 106/2016.
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome şi a unui
premiu în sumă de 1.000 lei domnului Creţu Vasile care împlineşte 100 de ani şi are
domiciliul în Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 la data 15 martie 2017 domnul
CREŢU VASILE din Brad, strada Ardealului, nr. 49, va împlini 100 de ani de viață.
Cetăţeanul CREŢU VASILE, ajuns la vârsta de 100 de ani, se bucură de o
longevitate demnă de respectul semenilor săi, în îndeplinirea îndatoririlor faţă de ţară,
comunitate şi familie.
În toate grelele provocări pe care i le-au adus vremurile trăite, a dovedit

permanent ataşament faţă de valorile naţionale, faţă de umanitate, a demonstrat curaj
și bărbăţie în îndeplinirea acelor provocări, fiind un exemplu demn de urmat pentru
generaţiile următoare.
A rămas fidel coordonatelor unui cetăţean – model, unui familist desăvârşit,
iar împlinirea a 100 de ani de viaţă marchează pentru Dumnealui încununarea unei
existenţe umane care merită evidenţiată de autoritatea publică locală prin acordarea
unei diplome şi a unui premiu în sumă de 1000 lei.
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 studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş, 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, Mihai Mureş, 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 Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, apreciază iniţiativa de acordare a unei
diplome şi a unui premiu în sumă de 1.000 lei domnului Creţu Vasile care împlineşte
100 de ani, mai ales că dumnealui este veteran de război şi mai arată faptul că s-au
făcut demersuri de către Asociaţia Veteranilor de Război să fie avansat în grda, dânsul
urmând să fie aniversat în data de 15.03.2017 în cadrul unui eveniment care se va
desfăşura la Casa de Cultură Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2017 privind acordarea unei diplome şi a unui
premiu în sumă de 1.000 lei domnului Creţu Vasile care împlineşte 100 de ani şi
are domiciliul în Municipiul Brad.

Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 152/2015
privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia
energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A., modificată prin
H.C.L. nr. 26/2016– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 temeiul prevederilor art. 291
alin.1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare prin care se modifică cota de TVA aplicată operaţiunilor
impozabile de la valoarea de 20% la valoarea de 19% începând cu facturile emise
în luna ianuarie 2017 şi ale art. 40 din Legea nr. 325/2006 conform căruia autorităţile
locale sunt obligate să aprobe preţurile locale avizate de către A.N.R.S.C. Bucureşti,
propun, începând cu facturile emise pentru luna ianuarie 2017, aprobarea preţului
local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către
S.C. TERMICA BRAD S.A.:
- pentru agenţi economici
567,11 lei/Gcal (nemodificat)
(exclusiv TVA)
- pentru populaţie
674,86 lei/ Gcal” lei/ Gcal
(inclusiv TVA)
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 studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş, 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, Mihai Mureş, 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 Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu)se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 152/2015
privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia
energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A., modificată prin
H.C.L. nr. 26/2016.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 153/2015
privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei
Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece
2016-2017, modificată prin H.C.L. nr. 27/2016 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 temeiul prevederilor art. 291
alin.1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare prin care se modifică cota de TVA aplicată operaţiunilor
impozabile de la valoarea de 20 %, la valoarea de 19%, începând cu luna ianuarie
2017 şi ale O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor
centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările şi
completările ulterioare conform căreia preţurile locale ale energiei termice facturate
populaţiei se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale, propune :
-Aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei
Municipiului Brad, începând cu facturile emise în luna ianuarie 2017, prin sistem
centralizat, în scopul încălzirii, în valoare de 223,60 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru
sezonul rece 2016-2017.
-Acordarea unei subvenţii din bugetul local al Municipiului Brad pentru
acoperirea diferenţei de preţ la energia termică livrată populaţiei, începând cu luna
ianuarie 2017, în sumă de 451,26 lei/Gcal, sau, în mod excepţional, acordarea de
combustibil în echivalent”.
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 studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş, 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, Mihai Mureş, 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 Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu)se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 153/2015
privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată
populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii,
pentru sezonul rece 2016-2017, modificată prin H.C.L. nr. 27/2016.
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de
„CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD”, Domnului CREŢU
VASILE – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 Titlul de CETAŢEAN DE
ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD reprezintă cea mai înaltă distincţie civică
acordată de Consiliul Local al Municipiului Brad şi se conferă unor personalităţi
marcante, în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 97/2008. În sensul celor prezentate, se invocă prevederile art.5,
lit. e) din Regulament.
Cetăţeanul CREŢU VASILE, ajuns la vârsta de 100 de ani, se bucură de o
longevitate demnă de respectul semenilor săi, în îndeplinirea îndatoririlor faţă de ţară,
de comunitate şi faţă de familie.
În toate grelele provocări pe care i le-au adus vremurile trăite, a dovedit
permanent ataşament faţă de valorile naţionale, faţă de umanitate, a demonstrat curaj
și bărbăţie în îndeplinirea acelor provocări, fiind un exemplu demn de urmat pentru
generaţiile următoare.
A rămas fidel coordonatelor unui cetăţean model, unui familist desăvârşit, iar
împlinirea a 100 de ani de viaţă marchează pentru Dumnealui încununarea unei
existenţe umane care merită evidenţiată de autoritatea publică locală.

Activitatea sa pusă în slujba comunităţii brădene, îl recomandă cu prisosinţă
pentru acordarea titlului de CETAŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD.
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 studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş, 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, Mihai Mureş, 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 Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu invită consilierii locali să participe la înmânarea
Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului Creţu Vasile, eveniment care se
va desfăşura tot în data de 15.03.2017.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu)se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2017 privind conferirea Titlului de
„CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD”, Domnului CREŢU
VASILE.
Punctul nr. 10. Informarea nr. 5541/15.02.2017 privind cauzele aflate pe
rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este
parte.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr.11. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Adresa nr. 858/07.02.2017 a Spitalului Municipal Brad prin care aduce la

cunoştinţă că modul în care este construit spitalul ca tip de clădire pavilionar nu este
conform cu normele legale în vigoare şi se propune analizarea oportunităţii construirii
unui spital monobloc care să permită structurarea conform cerinţelor legale.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că este necesară construirea unui
spital monobloc, sens în care se aşteaptă şi o finanţare din partea Ministerului
Sănătăţii şi totodată informează consilierii locali că în data de 23.02.2017 a avut o
discuţie pentru reabilitarea pe fonduri europene a ambulatoriului Spitalului Municipal
Brad, de asemenea s-a încheiat contractul de consultanţă pentru atragerea de fonduri
în vederea reabilitării Policlinicii Brad, iar locaţia noului spital ar putea să fie pe
terenul unde este actuala livadă, proiectul urmând să cuprindă o clădire monobloc,
spaţii verzi şi parcări, investiţia fiind foarte utilă comunităţii.
Domnul dr. Ştefan Lucian Miron - Director Medical al Spitalului Municipal
Brad, arată că reglementările europene actuale nu pot fi îndeplinite pe structura
pavilionară a actualului spital, dacă ar exista un plan de conformare care ar trebui
respectat de Spitalul Municipal Brad, acesta nu ar mai primi autorizaţie de
funcţionare şi nici acreditare, căci în fiecare an se fac igienizări, diferite amenajări
care până anul următor cad toate.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo precizează că într-adevăr
standardele sunt foarte ridicate şi ceea ce este corespunzător acum nu mai este valabil
peste 1-2 ani, dumnealui având însă o obiecţie în legătură cu locaţia noului spital.
Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că este o idee ambiţioasă dar este
necesar să se realizeze, sens în care va purta o discuţie pe acest subiect la Ministerul
Sănătăţii.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre adresă şi sunt de acord
cu această iniţiativă.
- Adresa nr. 26/05.02.2017 a Fundației Auraria Barza Brad prin care se
aduc mulţumiri pentru modernizarea drumului de acces la locul istoric „Treptele
Romane” şi Biserica de la gura de mină „12 Apostoli” din zona Ruda Brad şi
Musariu, solicitând modernizarea tronsonului de drum, rămas nemodernizat de
aproximativ 300 m. de la Biserică până la limita cu Comuna Crişcior din satul Barza.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că zona respectivă nu a fost luată în
considerare pentru că a fost o alunecare de teren şi s-a rupt drumul dar se va încerca
să se găsească o soluţie de limitare a vitezei de circulaţie în zonă la 3 tone.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă.
- Informarea nr. 3327/27.01.2017 a Compartimentului Comercial prin care
se precizează că societăţile comerciale care au ca profil de activitate jocuri de noroc
şi pariuri (cod CAEN 9200), conform prevederilor art. 15 alin. 8 din O.U.G. nr.
77/2009 nu trebuie să obţină autorizaţie de funcţionare, anterior începerii activităţii,
pe raza unei localităţi, operatorul economic licenţiat are obligaţia să informeze în
termen de 5 zile, prin adresă scrisă, autoritatea administraţiei publice locale
competentă despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi
transmiţându-i copii de pe licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, arată că s-ar putea limita

autorizaţiile de funcţionare la restaurantele şi barurile care deţin aparate de jocuri de
noroc.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că se vor lua măsuri cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre informare.
-Cererea nr. 5943/17.02.2017 a domnului Florin Cazacu, Primarul
Municipiului Brad prin care informează consilierii locali că în perioada 27.02.2017
– 06.03.2017 se va afla în concediu legal, atribuţiile sale urmând să fie preluate de
Viceprimarul Municipiului Brad, domnul Vasile Podaru, conform prevederilor legale
şi dispoziţiei primarului.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre cererea domnului
Primar, Florin Cazacu.
Suplimentar 4. Adresa S.C. ENERGY SERV S.R.L. NR. 5486/14.02.2017
prin care se comunică clarificări în legătură cu Contractul (proiect) de furnizare a
energiei termice ce se va încheia cu TERMICA BRAD S.A., clarificări referitoare la
tariful binom şi tariful monom aplicabile cantităţii de energie termică.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă, urmând
să se întâlnească într-o comisie împreună cu reprezentanţii S.C. ENERGY SERV
Bucureşti pentru a analiza punctual contractul de furnizare a energiei termice.
Suplimentar 5. Adresa S.C. ENERGY SERV S.R.L. NR. 5811/16.02.2017 prin
care se comunică propunerea şi comentariile oficiale referitoare la costul cel mai mic
posibil al energiei termice ce va fi livrată de central ape biomasă – Brad , preţ de
producţie oferit care va fi de 44,9 Euro/Mwh, fără TVA, preţ care se poate defalca
ulterior pe componente de Costuri fixe şi Costuri variabile, pentru stabilirea tarifului
binom.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă, urmând
să se întâlnească într-o comisie împreună cu reprezentanţii S.C. ENERGY SERV
Bucureşti pentru a analiza punctual contractul de furnizare a energiei termice.
Suplimentar 6. Adresa S.C. ENERGY SERV S.R.L. NR. 5842/16.02.2017
prin care se revine cu clarificări suplimentare şi se comunică că preţul energiei
termice livrate la gardul centralei va fi de 277,8 lei/Gcal cu TVA inclus.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă, urmând
să se întâlnească într-o comisie împreună cu reprezentanţii S.C. ENERGY SERV
Bucureşti pentru a analiza punctual contractul de furnizare a energiei termice.
Suplimentar 7. Informarea nr. 6881/23.02.2017 a Biroului pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat prin care se precizează că urmare
modificărilor aduse Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, prin Legea nr. 221/2015 şi H.G. nr. 251/2016, cuantumul chiriei la
locuinţele construite din fonduri ANL se va majora cu un procent cuprins între 6070% iar din sumele încasat lunar sub formă de chirie, un procent de 67% care

reprezintă recuperarea investiţiei, se virează Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
acesta constituind sursa de finanţare pentru construcţia de locuinţe noi pentru tineri.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că multe chirii vor creşte, dar
potrivit legislaţiei în vigoare, din chirii se recuperează amortizarea construcţiei.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr.12. Diverse.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, solicită să se ia măsuri pentru
schimbarea locaţiei microbuzului şcolar care transportă elevii, microbuz care
parchează vis-a-vis de internatul Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad, locaţia
fiind improprie datorită circulaţiei rutiere din zonă şi pericolului de producere a unor
accidente de circulaţie.
Domnul Primar, Florin Cazacu solicită să se trimită adrese către unităţile
şcolare în acest sens astfel încât microbuzele şcolare să îi ia pe elevi din curtea şcolii
şi nu de pe stradă.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data
de 23 februarie 2017.

Brad, 23.02.2017

SECRETAR,
MIHAELA DAVID

