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Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa de îndată
s-a făcut în data de 23 martie 2015 prin Dispoziţia nr. 126/23.03.2015 emisă de
Primarul Municipiului Brad, conform prevederilor art. 39, alin.4 şi ale art. 68 alin.1
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de 23  martie 2015.
La şedinţă au fost prezenţi,  11 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în

funcţie,  6 consilieri locali fiind absenţi (Ancuţa Florentina Miheţ. Aurel Vasile Circo,
Fabius Tiberiu Kiszely, Florin Ioan Străuţ şi Angela Suciu).

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora,  Secretar al Municipiului Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte domnilor consilieri pentru prezenţă
şi precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe de îndată este impusă de
urgentarea executării obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA
CLĂDIREA  CINEMATOGRAF  „ZARANDUL” BRAD”.

Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen–Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia.

În continuare doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, îl invită pe domnul
consilier local Vasile Podaru, să preia conducerea şedinţei.

Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, îl roagă
pe domnul Primar, Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind  predarea către  Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA  CINEMATOGRAF
„ZARANDUL” BRAD”.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt suplimentări
la proiectul ordinii de zi.

Nefiind  propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  supune aprobării  Ordinea de zi şi cu  11 voturi
„pentru”, se  aprobă.

În continuare se trece la discutarea punctului înscris pe ordinea de zi astfel cum
a fost  aprobată.



Punctul nr.1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de
Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA
CINEMATOGRAF  „ZARANDUL” BRAD”.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 necesitatea
extremă de reabilitare a clădirii Cinematografului „ZARAND” din Brad, precum şi
ţinând seama de incapacitatea financiară a bugetului local de susţinere a acestei
investiţii, estimate la 4.250 mii lei, s-a iniţiat procedura de includere a acestui
obiectiv în Lista – Sinteză a obiectivelor de investiţii pe 2015 care urmează să se
finanţeze din „Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social”,
Subprogramul „Săli de Cinema” aprobat prin O.G. nr. 16/2014. Conform acestui
Program, finanţatorul majoritar este COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII
S.A. BUCUREŞTI, din cadrul M.D.R.A.P., iar bugetul local va avea obligaţia
suportării cheltuielilor reprezentând Sistematizarea pe verticală, branşamentele la
reţelele de utilităţi publice, documentaţiile tehnico-economice însoţite de avize –
acorduri impuse prin Certificatul de Urbanism precum şi cheltuielile de întreţinere şi
exploatare pe o perioadă de minim 15 ani.

Pentru a beneficia de finanţarea obiectivului prin acest Program Naţional, am
iniţiat prezentul proiect de hotărâre, prin care am propus:

- predarea amplasamentului viabilizat conform documentelor
urbanistice, liber de sarcini, la C.N.I. Bucureşti pe perioada realizării
investiţiei;

- aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile;
- aprobarea utilizării terenului public adiacent imobilului pentru

depozitarea de materiale şi organizare de şantier.
Totodată, vom depune angajamentul menţinerii destinaţiei obiectivului ca

„Sală de Cinema” şi asigurarea întreţinerii pe o perioadă de minim 15 ani.
În contextul  celor de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a

propus predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului viabilizat
conform documentelor urbanistice şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA
CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”.

Propune, de  asemenea, ca la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să se
abroge Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2015.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 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.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi „pentru” şi
6 consilieri  locali absenţi (Ancuţa Florentina Miheţ. Aurel Vasile Circo, Fabius
Tiberiu Kiszely, Florin Ioan Străuţ şi Angela Suciu) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 29/2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii
„C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea  executării
obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA
CINEMATOGRAF  „ZARANDUL” BRAD”.

Nefiind discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, declară închise
lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată pentru
data de 23.03.2015.

Brad, 23.03.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR

VASILE  PODARU CARMEN–IRINA   BORA


