ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 23 decembrie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 23 decembrie 2014 s-a făcut în data de 19.12.2014 prin Dispoziţia nr.
637/19.12.2014 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile
art. 39, alin.1 şi alin. 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Brad prin afişare
la sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
Municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 19.12.2014, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi la început 16 consilieri locali din toţi cei 17
consilieri locali în funcţie, 1 consilier local anunţându-şi întârzierea (Fabius Tiberiu
Kiszely).
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti: domnul Marin Constantin Hărăguş –
delegat sătesc în satul Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul Ruda
Brad, domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad şi domnul Benea
Marius - delegat sătesc în satul Mesteacăn.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna Carmen - Irina
Bora, Secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă şi prevederile art. 40,
alin. 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia, invitându-i pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia Imnul
Naţional al României.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad supune aprobării
procesul verbal al şedinţei ordinare din 27 noiembrie 2014 şi procesul verbal al
şedinţei de îndată din data de 10 decembrie 2014 care au fost aprobate cu 16 voturi
„pentru”.
În continuare, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad îl
invită pe domnul consilier local Cristian Serafim Leucian să ocupe loc în prezidiu
pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian îl roagă pe domnul
Primar, Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2014 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale
în Municipiul Brad pentru anul 2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local

nr. 150/2014 privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie
2014 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2014 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru Spitalul Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să
primească în anul 2015 o locuinţă socială – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei de serviciu nr.1A, situată în
Brad, str. Libertăţii, bloc CX 34, parter, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei de serviciu nr.1B, situată în
Brad, str. Libertăţii, bloc CX 34, parter, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a Serviciului
Public de Salubrizare al Municipiului Brad - Activitatea de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi
Deratizare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice
pentru Proiectul „Extindere şi modernizare Bloc Alimentar Grădiniţa cu Program
Prelungit „Floare de Colţ” Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna noiembrie 2014 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
12. Informarea nr.23656/19.12.2014 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
13. Diverse.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă sunt modificări sau suplimentări la ordinea
de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi
cu: Prezentarea Proiectului de contract de vânzare-cumpărare a energiei termice ce
urmează a fi încheiat între producătorul/investitorul privat S.C. ENERGY SERV
BUCUREŞTI şi distribuitorul local S.C. TERMICA BRAD S.A., în forma propusă de
Comisia de specialitate numită de Consiliul Local.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului
ordinii de zi, domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune
aprobării modificările propuse şi cu 16 voturi „pentru” se aprobă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune aprobării
Ordinea de zi în ansamblul ei şi cu 16 voturi „pentru” se aprobă.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr.1. Proiectul de
Municipiului Brad pe anul 2014.

hotărâre

privind

rectificarea

bugetului

Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere Referatul
23.603/18.12.2014 al Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale, prin care se propune majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 83,80
mii lei, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului
Municipiului Brad pe anul 2014.
În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2014 se stabileşte
la venituri în sumă de 32.008,78 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 32.211,38 mii lei.
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se majorează cu suma de
83,80 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 07.02 – impozite şi taxe pe proprietate
14
mii lei
- 18.02 – alte impozite şi taxe
1,5
mii lei
- 33.02- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 3
mii lei
- 34.02 – venituri din taxe administrative
0,20
mii lei
- 35.02 – amenzi, penalităţi şi confiscări
4,90
mii lei
- 37.02 – transferuri voluntare – donaţii şi sponsorizări 2,50
mii lei
- 39.02 – venituri din valorificarea unor bunuri
22,60
mii lei
- 42.02 – subvenţii de la bugetul de stat
35,10
mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se majorează cu suma de
83,80 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 51.02 – autorităţi publice
23,60
mii lei
- 67.02 – cultură, recreere şi religie
2,50
mii lei
- 68.02 – asigurări şi asistenţă socială
35,00
mii lei
- 81.02 – combustibili şi energie
22,60
mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se modifică prin virări
de credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- capitolul bugetar 51.02 – autorităţi publice
(+) 8,00 mii lei
- capitolul bugetar 68.02 – asigurări şi asistenţă socială (-) 43,00 mii lei
- capitolul bugetar 70.02 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
(+)
10,00
mii lei
- capitolul bugetar 74.02 – protecţia mediului
(+) 20,00
mii lei
- capitolul bugetar 84.02 – transporturi
(+)
5,00
mii lei
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din hotărâre şi reprezintă veniturile şi
cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan
dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Cristian Serafim Leucian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16
voturi „pentru” si 1 consilier local lipsă vot (Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr.157/2014 privind rectificarea bugetului
Municipiului Brad pe anul 2014.
Punctul nr.2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi
taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2015.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, 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.
Ajunge domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere prevederile Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ţinând
cont de Referatul nr. 19028/24.10.2014 al Compartimentului Taxe şi Impozite Locale, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus stabilirea nivelurilor impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2015.
Astfel pentru determinarea impozitelor pe clădiri pentru persoanele fizice am
luat în considerare valorile impozabile pe mp. de suprafaţă construită desfăşurată a
clădirii, stabilită conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, la care am propus aplicarea unei cote de 0,1% .
Pentru persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri cu
excepţia celor dobândite prin succesiune legală, a propus respectarea impozitului
stabilit de prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, (majorarea cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la
adresa de domiciliu, majorarea cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la
adresa de domiciliu, majorarea cu 300% pentru a treia locuinţă şi următoarele în afara
celei de la adresa de domiciliu).
Pentru determinarea impozitelor pe clădiri la persoanele juridice a propus
aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirilor înregistrate în
contabilitatea acestora, iar în cazul în care clădirile nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani
a propus aplicarea cotei de 10% asupra valorii de inventar şi în cazul în care clădirile
nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani a propus aplicarea cotei de 30% asupra valorii de
inventar .
Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în intravilanul

localităţii a propus aplicarea nivelurilor impozabile stabilite de H.G. nr. 1309/2012 pe
cele patru zone din municipiul Brad.
Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţii se determină prin
înmulţirea suprafeţei de teren exprimată în hectare cu nivelul impozitului stabilit
potrivit art. 258 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, ţinând cont de categoria de folosinţă şi rangul localităţii.
Pentru terenurile situate în extravilan a propus delimitarea unei singure zone
atât pentru Municipiul Brad cât şi pentru satele aparţinătoare: Mesteacăn, Ţărăţel,
Valea Bradului, Ruda Brad şi Potingani.
Pentru determinarea impozitului pe mijloacele de transport a propus să se ţină
cont de tipul mijlocului de transport şi de suma prevăzută în H.G. nr. 1309/2012 pe
fiecare 200 cm3 capacitate cilindrică sau fracţiune din aceasta.
A propus ca limitele maxime din H.G. nr.1309/2012 pentru eliberarea
certificatelor, avizelor, autorizaţiilor pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi
publicitate, impozitul pe spectacole să fie majorate cu 10% .
De asemenea a propus instituirea unor taxe pentru eliberarea unor copii de pe
documente cum ar fi: certificate, autorizaţii de transport, eliberarea avizului de
colectare a deşeurilor metalice, taxe pentru autovehicule lente, pentru eliberarea de
plăcuţe, pentru înregistrarea vehiculelor lente, taxă de urgenţă pentru eliberarea de acte
şi taxă pentru consultaţii pe probleme de urbanism, etc.
A mai propus instituirea taxelor speciale folosite de către Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice;
a taxelor pentru utilizarea domeniului public şi privat folosite de către Compartimentul
Autorizare, Monitorizare, Control, Transport Public Local, Transport în Regim de Taxi
şi de Închiriere, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice; a taxelor speciale pentru
prestări de servicii efectuate de către Compartimentul Agricol şi Cadastru, la solicitarea
persoanelor fizice şi juridice; a taxelor speciale pentru folosirea pieţelor şi târgurilor
date în administrarea Serviciului Public de Desfacere – Han, Piaţă şi Obor de către
persoane fizice sau juridice, a taxelor speciale pentru prestări de servicii de către
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor – Stare Civilă, precum şi a
altor taxe locale.
Toate taxele propuse sunt prevăzute în anexele nr. 1 – 9 la proiectul de hotărâre.
Precizează că impozitul pe clădiri, pe terenuri şi pe mijloacele de transport se
plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie 2015, respectiv 30 septembrie
2015. Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor până la data de 31 martie 2015 la
persoanele fizice a propus o bonificaţie de 10%.
Pentru persoanele fizice s-au menţinut prevederile O.G. nr. 27/1996 privind
acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi
din Munţii Apuseni în sensul reducerii cu 50% a impozitelor pe clădiri, pe terenuri, pe
mijloacele de transport şi pentru taxele datorate la eliberarea certificatelor, avizelor şi a
autorizaţiilor, fapt pentru care am propus reducerea acestor impozite cu 50%.
În anul fiscal 2015 impozitele şi taxele locale pe clădiri, pe teren şi impozitul
pe mijloacele de transport deţinute de către persoanele fizice şi juridice se majorează
cu 10% faţă de nivelurile impozitelor şi taxelor stabilite prin H.G. nr. 1309/2012, cu
excepţia taxelor prevăzute la art. 295 alin. 11 lit.,,c şi d” din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2014 mai mici de 10 lei
se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de

debitori (O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedură Fiscală).
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan
dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă,Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă mai sunt
alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17
voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 158/2014 privind
stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru
anul 2015.
Punctul nr.3. Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 3 al Hotărârii
Consiliului Local nr. 150/2014 privind organizarea unor acţiuni care se vor
desfăşura în luna decembrie 2014 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi a
Revelionului.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin referatul nr.
23558/18.12.2014 Compartimentul Relaţii Publice face cunoscut faptul că, în urma
analizării, de către comisia constituită prin Dispoziţia nr. 588/2014 a Primarului
Municipiului Brad pentru organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în luna
decembrie 2014 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului, a activităţilor
specifice sărbătorilor de iarnă care s-au desfăşurat până în prezent, s-a constatat că
suma aprobată prin H.C.L. nr. 150/2014, respectiv 15.000 lei, nu este suficientă

întrucât acţiunile cu privire la evenimentul „Sara Crăciunului nost” şi „Revelionul
brădenilor” necesită cheltuieli mai mari. Faţă de aceasta, comisia, prin procesul-verbal
nr. 23.794/2014, a propus modificarea sumei alocate de la 15.000 lei la 35.000 lei.
În contextul celor de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 150/2014, în sensul
suplimentării sumei alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, astfel încât suma
totală alocată pentru organizarea şi finanţarea acţiunilor menţionate să fie în cuantum
de 35.000 lei.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan
dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă,Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea se
adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri
locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 159/2014 privind modificarea
art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 150/2014 privind organizarea unor
acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2014 cu prilejul sărbătoririi
Crăciunului şi a Revelionului.
Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2014 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian 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.8357/17.12.2014,

Spitalul Municipal Brad solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014.
La baza rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Spitalului Municipal
Brad pe anul 2014 s-a ţinut cont de:
1.reevaluarea contractelor încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului
Hunedoara;
2.aprobarea majorării plafonului cheltuielilor de personal cu suma de 100,00
mii lei;
3.virările de credite necesare pentru încadrarea cheltuielilor în sumele aprobate
pe articole şi aliniate.
În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului
Municipal Brad se diminuează în cadrul veniturilor cu suma de (-) 160,00 mii lei la
codul 33.10.30 „Veniturile din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică
din sumele alocate de la bugetul de stat” şi se majorează cu suma de 260,00 mii lei la
codul 33.10.21 „Veniturile din contractele încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări
de Sănătate”.
Modificările survenite în cadrul cheltuielilor în sumă de 100,00 mii lei se
efectuează în cadrul Secţiunii de funcţionare al Titlului I „Cheltuieli de personal”, la
Titlul II „Bunuri şi servicii” şi la Titlul X „Alte cheltuieli” modificând prevederile
bugetare, conform Anexei la proiectul de hotărâre.
Având în vedere cele menţionate mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al
Spitalului Municipal Brad cu suma de 100,00 mii lei la venituri şi suma de 100,00
mii lei la cheltuieli.
Precizează că în urma acestei majorări veniturile Spitalului Municipal Brad se
stabilesc în sumă de 13.472,24 mii lei, iar cheltuielile se stabilesc în sumă de
13.496,79 mii lei, cu un deficit care provine din excedentul de la finele anului 2013 în
sumă de 24,55 mii lei.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan
dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.160/2014 privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SPITALULUI MUNICIPAL
BRAD.
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere adresa nr.
8172/12.12.2014 a Spitalului Municipal Brad prin care se face cunoscut faptul că s-au
încheiat stagiile de pregătire a medicilor rezidenţi anul V şi este necesară încadrarea
lor ca specialişti, precum şi a unui asistent medical pentru cabinetele din ambulatoriu
care nu au corespondent în secţiile şi compartimentele cu paturi, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
pentru Spitalul Municipal Brad, după cum urmează:
 transformarea postului de medic rezident specialitatea obstetrică ginecologie
(poz.12 MEDICI REZIDENŢI), în post de medic specialist în cadrul
compartimentului de obstetrică ginecologie;
 transformarea postului de medic rezident specialitatea medicină de urgenţă
(poz.16 MEDICI REZIDENŢI), în post de medic specialist în cadrul
compartimentului de primire urgenţe;
 transformarea postului de medic rezident specialitatea oftalmologie (poz.17
MEDICI REZIDENŢI) în post de medic specialist în cadrul cabinetului
oftalmologie din ambulatoriul integrat al spitalului;
 transferarea postului de asistentă medicală din cadrul cabinetului de
medicină internă (poz. 295) în post de asistentă medicală la cabinetul de
oftalmologie ambulatoriul integrat al spitalului;
 transferarea postului de asistentă medicală din cadrul cabinetului de
obstetrică ginecologie ( poz.300) în post de asistentă medicală la cabinetul
de reumatologie ambulatoriul integrat al Spitalului.
Totodată, în articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus abrogarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 139/2013.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de

agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian
Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Iese din sală domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 8 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16
voturi „pentru” şi 1 consilier local lipsă vot (Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr.161/2014 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.
Punctul nr.6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii
îndreptăţiţi să primească în anul 2015 o locuinţă socială .
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian 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 Procesului verbal nr.
23.659/2014, încheiat cu ocazia şedinţei Comisiei sociale de analiză a dosarelor
depuse de solicitanţii de locuinţe sociale, numită prin H.C.L. nr.141/2014,
s-au
analizat toate cererile, cu actele aferente, depuse până în luna octombrie 2014 de către
persoanele care solicită atribuirea unei locuinţe sociale şi s-a întocmit lista de
priorităţi în soluţionarea acestor cereri.
Prin Referatul nr.23769/19.12.2014 Biroul pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Brad propune iniţierea unui proiect
de hotărâre pentru aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul
2015 o locuinţă socială, valabile pentru anul 2015, stabilite de Comisia socială de
analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe sociale.
Menţionează că potrivit prevederilor art.21 alin.2 din H.G. nr. 1275/2000
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii locuinţei nr. 114/1996, actualizată „Comisiile constituite conform alin (1) vor
analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru locuinţele sociale
şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi
să primească în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de prioritatea stabilită.
După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor)”.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus

aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2015 o locuinţă
socială.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan
dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Revine domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.162/2014 privind aprobarea Listei cu
solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2015 o locuinţă socială .
Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre privind repartizarea locuinţei de serviciu
nr.1A, situată în Brad, str. Libertăţii, bloc CX 34, parter, judeţul Hunedoara.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Referatul
nr.23.770/19.12.2014 Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din
cadrul Primăriei Municipiului Brad face cunoscut faptul că
prin adresa
nr.10.125/2014, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 23.307/16.12.2014,
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ne-a comunicat Avizul
conform privind schimbarea destinaţiei spaţiului în care şi-a desfăşurat activitatea o
grupă a Grădiniţei cu Program Prelungit „Floare de Colţ” Brad, situat în Brad, str.
Libertăţii, bloc CX 34, parter, judeţul Hunedoara din spaţiu de învăţământ în spaţiu cu
destinaţia de locuinţă de serviciu.
În urma analizării dosarelor solicitanţilor, Comisia pentru analizarea cererilor de

locuinţe sociale a încheiat un proces verbal prin care a propus repartizarea acestei
locuinţe domnului dr. ABU SABLEH MOHD SAID care îndeplineşte condiţiile legale
de repartizare a unei locuinţe de serviciu.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad,
dezbaterea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie, respectiv 11 consilieri
locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17
voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2014 privind
repartizarea locuinţei de serviciu nr.1A, situată în Brad, str. Libertăţii, bloc CX
34, parter, judeţul Hunedoara .
Punctul nr.8. Proiectul de hotărâre privind repartizarea locuinţei de serviciu
nr.1A, situată în Brad, str. Libertăţii, bloc CX 34, parter, judeţul Hunedoara.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Referatul
nr.23.770/19.12.2014, Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din
cadrul Primăriei Municipiului Brad face cunoscut faptul că
prin adresa
nr.10.125/2014, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 23.307/16.12.2014,
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ne-a comunicat Avizul
conform privind schimbarea destinaţiei spaţiului în care şi-a desfăşurat activitatea o
grupă a Grădiniţei cu Program Prelungit „Floare de Colţ” Brad, situat în Brad, str.
Libertăţii, bloc CX 34, parter, judeţul Hunedoara din spaţiu de învăţământ în spaţiu cu
destinaţia de locuinţă de serviciu.
În urma analizării dosarelor solicitanţilor, Comisia pentru analizarea cererilor de

locuinţe sociale a încheiat un proces verbal prin care a propus repartizarea acestei
locuinţe domnului dr. Muntean Ionuţ - Traian care îndeplineşte condiţiile legale de
repartizare a unei locuinţe de serviciu.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad,
dezbaterea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie, respectiv 11 consilieri
locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17
voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2014 privind
repartizarea locuinţei de serviciu nr.1B, situată în Brad, str. Libertăţii, bloc CX
34, parter, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie
publică, a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad - Activitatea de
Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Leucian Cristian Serafim dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Referatul nr.
23359/16.12.2014 Compartimentul U.L.M. face cunoscut că, în conformitate cu
prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr.51/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006, republicată precum şi ale Legii nr. 99/2014, autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia înfiinţării, organizării, gestionării,
exploatării, finanţării şi controlul asupra funcţionării Serviciului Public de Salubrizare
după noile cerinţe ale legislaţiei europene privind protecţia mediului înconjurător.

În cadrul Serviciului Public de Salubrizare, activitatea de dezinsecţie,
dezinfecţie, deratizare are prevederi speciale datorită faptului că implică utilizarea şi
manipularea substanţelor toxice şi periculoase, care au un regim special de circulaţie
şi gestionare.
Din aceste motive, Legea nr. 101/2006, republicată prevede la art. 14, alin.3 că
„activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se efectuează distinct de celelalte
activităţi specifice serviciului de salubrizare”.
De asemenea, prin H.C.L. nr. 132/2014 s-a aprobat atribuirea în gestiune
delegată a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, prin procedura licitaţie
publică, susţinută de Procedura - Cadru aprobată prin H.G. nr. 717/2008.
Până la această dată, Comisia numită prin H.C.L. nr. 132/2014 la art.4, s-a
întrunit în prima şedinţă de licitaţie publică (11.12.2014) şi a întocmit Procesul Verbal
nr. 23.033/11.12.2014 (anexat), din care rezultă că nu s-a depus nici o ofertă, ceea ce a
impus anularea procedurii, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din H.G. nr.
717/2008.
Totodată, Comisia a recomandat ca viitoarea licitaţie publică să fie organizată
în baza H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, actualizată iar tipul contractului să fie „contract de concesiune de
servicii” fiind reglementat de prevederile art.14 alin.3 din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată.
Varianta prin care serviciul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui
contract de concesiune de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care
serviciul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract prin gestiune delegată,
deoarece autoritatea publică locală în calitate de concedent primeşte o redevenţă
stabilită de Consiliul Local, iar operatorul în calitate de concesionar primeşte dreptul
de efectuare a Serviciului Public de Salubrizare - Activitatea de Dezinsecţie,
Dezinfecţie, Deratizare în Municipiul Brad, preluând astfel şi majoritatea riscurilor
efectuării serviciului.
Această nouă modalitate de atribuire a contractului permite adjudecarea ofertei
câştigătoare a licitaţiei într-un timp mai scurt deoarece nu impune 3 oferte eligibile,
sau două licitaţii repetate urmate de o negociere directă în cazul prezenţei unei singure
oferte.
În contextul celor de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea concesionării prin licitaţie publică, a Serviciului Public de
Salubrizare al Municipiului Brad – Activitatea de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi
Deratizare.
Totodată, la art. 7 al proiectului de hotărâre a propus, că odată cu intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri se vor abroga prevederile H.C.L. nr. 132/2014.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan
dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,

protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, precizează că la art.5
din proiectul de hotărâre trebuie propus un consilier local care să facă parte din
Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind Serviciul Public de
Salubrizare al Municipiului Brad - Activitatea de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi
Deratizare şi un consilier local ca membru supleant.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, propune ca din Comisia de analiză,
evaluare şi selectare a ofertelor privind Serviciul Public de Salubrizare al Municipiului
Brad - Activitatea de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare să facă parte domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan iar domnul consilier local Fabius Tiberiu
Kiszely propune ca membru supleant pe domnul consilier local Vasile Podaru.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 5 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, Cristian Serafim Leucian, anunţă luarea unei
pauze pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen-Irina Bora,
Secretar al Municipiului Brad au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,
a fost ales cu 17 voturi „pentru”, domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan să
facă parte din Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind Serviciul
Public de Salubrizare al Municipiului Brad - Activitatea de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi
Deratizare şi cu 17 voturi „pentru” domnul consilier local Vasile Podaru ca membru
supleant.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora - Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17

voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 165/2014 privind
concesionarea, prin licitaţie publică, a Serviciului Public de Salubrizare al
Municipiului Brad - Activitatea de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare.
Punctul nr. 10. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor
tehnico-economice pentru Proiectul „Extindere şi modernizare Bloc Alimentar
Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de Colţ” Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Referatul nr.
23.949/22.12.2014 al Viceprimarului Municipiului Brad, prin care se prezintă
necesitatea realizării obiectivului de investiţii “EXTINDERE ŞI MODERNIZARE
BLOC ALIMENTAR – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ FLOARE DE
COLŢ” BRAD” a considerat oportună dezbaterea şi aprobarea Proiectului nr.
753/2014 elaborat de G&M GEPROTIM S.R.L. BRAD pentru a putea fi inclus în
Lista –Sinteză a lucrărilor de investiţii pe anul 2015.
Proiectul menţionat tratează:
- mărirea spaţiului util, de la 47,94 mp. la 83,19 mp., pentru a fi îndeplinite
funcţiunile impuse de circuitul alimentar;
- mărirea suprafeţei desfăşurate/construite, de la66,12 mp la 112,97 mp. care să
permită linii tehnologice distincte, să elimine intersectările de flux şi să asigure
vestiare şi grupuri sanitare pentru personalul deservent;
- amenajarea grupurilor sanitare şi vestiarelor pentru femei şi bărbaţi;
- consolidări şi subzidiri ale fundaţiilor existente;
- reabilitarea completă a şarpantei şi învelitorii;
- reabilitarea termică a clădirii;
- înlocuirea tâmplăriei, în termopan;
- finisaje interioare, exterioare, sistematizare pe verticală.
Devizul General al proiectului are valoarea de 139.925.94 lei cu TVA,
echivalent 31.444,03 Euro din care C+M=131.369,94 lei echivalent 29.521,33 Eu.
Dată fiind importanţa acestei investiţii, atât din motivul obţinerii autorizaţiei
sanitare de funcţionare, cât şi pentru respectarea circuitului alimentar, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus:
1.
Aprobarea Proiectului nr. 753/2014 elaborat de C&M GEPROTIM S.R.L.
BRAD, “EXTINDERE ŞI MODERNIZARE BLOC ALIMENTAR – GRĂDINIŢA
CU PROGRAM PRELUNGIT „ FLOARE DE COLŢ” BRAD”;
2.
Aprobarea Devizului General, în valoare de 139.925.94 lei cu TVA,
echivalent 31.444,03 Euro din care C+M=131.369,94 lei echivalent 29.521,33 Eu.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan
dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,

protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel-Leaha Ştefan, în calitate de reprezentant în
Consiliul de Administraţie al Grădiniţei, susţine necesitatea extremă a realizării acestei
investiţii, deoarece este condiţie de a obţine autorizaţia sanitară de funcţionare.
Domnul c onsilier local, Fabius Tiberiu Kiszely precizează că investiţia este
strict necesară şi necesită finanţarea neîntârziată.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea
necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri
locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.166/2014 privind aprobarea
Documentaţiilor tehnico-economice pentru Proiectul „Extindere şi modernizare
Bloc Alimentar Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de Colţ” Brad .
Punctul nr. 11. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna
noiembrie 2014.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin adresele înregistrate la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 22.922/11.12.2014, nr.23088/12.12.2014, nr.
23.208/15.12.2014 şi nr.23.274/15.12.2014 unităţile de învăţământ din Municipiul
Brad solicită aprobarea decontării contravalorii transportului personalului didactic şi
didactic auxiliar, care se deplasează de la localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în
municipiul Brad) şi retur.
În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Procesul verbal de inspecţie nr.
23379/16.12.2014 al Compartimentului Audit Public Intern, a iniţiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus aprobarea decontării contravalorii transportului la şi de
la locul de muncă a personalului susmenţionat pe luna noiembrie 2014, în sumă de

7.397,66 lei după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
1.563,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
2.144,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
1.427,00 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
2.263,66 lei
Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti numai după virarea sumelor din bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea
necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri
locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2014 privind
aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi
didactice auxiliare pentru luna noiembrie 2014.
Punctul nr.12. Informarea nr. 23656/19.12.2014, privind cauzele aflate pe
rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este
parte, de care domnii consilieri locali au luat act.
Se trece la următorul punct şi anume: DIVERSE.
Prezentarea Proiectului de contract de vânzare-cumpărare a energiei termice ce
urmează a fi încheiat între producătorul/investitorul privat S.C. ENERGY SERV
S.R.L. BUCUREŞTI şi distribuitorul local S.C. TERMICA BRAD S.A., în forma
propusă de Comisia de specialitate numită de Consiliul Local.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, membru al Comisiei, informează
Consiliul Local că varianta de contract propusă de viitorul furnizor SC ENERGY
SERV S.R.L. BUCUREŞTI a fost analizată de comisie, în prezenţa directorului S.C.
TERMICA BRAD S.A., pe articole şi s-a constatat că multe texte de articole şi
aliniate depăşesc cadrul obiectului contractului, favorizând producătorul în defavoarea

operatorului local, astfel încât aceste texte au fost amendate de către comisie, unele
fiind eliminate, altele fiind adaptate obiectului contractului, astfel încât forma finală
propusă de comisie corespunde interesului comun al furnizorului, distribuitorului şi
Consiliului Local. Au fost impuşi parametrii tehnici ai agentului termic primar,
condiţii de furnizare, competenţe de control a instalaţiilor furnizor/distribuitor în
sistem de reciprocitate, s-a eliminat prevederea de sistare a furnizării agentului primar
pentru neplata în termen a facturilor, s-au propus modalităţile de citire a
gigacalorimetrelor în vederea emiterii facturilor, s-au modificat termenele de plată şi
coeficienţii de majorare pentru întârzieri la plăţile facturilor în concordanţă cu
ultimele prevederi legale.
În concluzie, domnul viceprimar Aurel Vasile Circo susţine că varianta de
contract propusă de comisie nu dezavantajează operatorul local, nici Consiliul Local,
deoarece a fost eliminată şi obligativitatea impusă de producător privind constituirea
unui fond de garantare în cadrul bugetului local pentru acoperirea neîncasării
facturilor de la consumatorii rău – platnici, astfel încât pune la dispoziţia Consiliului
Local varianta de contract a comisiei şi solicită acordul ca această variantă să fie
înaintată spre analiză viitorului furnizor.
Domnul Primar Florin Cazacu este de acord ca varianta de contract să fie
înaintată viitorului furnizor de energie termică şi de a se stabili un termen de reacţie,
iar modificările ulterioare să fie aduse la cunoştinţa Consiliului Local. Totodată
solicită a se difuza varianta de contract prezentată tuturor consilierilor în format
electronic.
Domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan solicită ca perioada de
perfectare a contractului să fie cât mai scurtă şi să se solicite viitorului furnizor licenţă
de operare emisă de A.N.R.E. .
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian propune ca la negocierile
dintre viitorul investitor şi banca finanţatoare să participe şi reprezentanţi ai
municipalităţii.
Domnul Primar, Florin Cazacu propune să se analizeze cu seriozitate
posibilitatea mutării actualei Centrale Termice de la Gura-Barza la Brad, pe
amplasamentul din str. Vânătorilor, luând în calcul şi perspectiva aducţiunii de gaz
metan.
Domnul Liviu Groza, delegat sătesc în satul Ruda Brad solicită să se intervină
pentru a nu se mai sista furnizarea energiei termice pe timp de noapte pe perioada
sărbătorilor de iarnă.
I se răspunde că începând cu data de 23 decembrie 2014 s-a anulat pe perioada
sărbătorilor de iarnă, restricţionarea iluminatului în întregul sistem public.
Domnul Delegat sătesc din satul Valea Bradului, Pavel Pistrilă reclamă că nu
este remediat în totalitate sistemul de iluminat public, iar refacerea drumurilor afectate
de proiectul „apă-canalizare” este întârziată şi se face din balast în loc de piatră
concasată. De asemenea, semnalizarea rutieră a constructorului este deficitară.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că se va manifesta exigenţă la
recepţia lucrărilor, în calitate de beneficiar final.
Domnul Primar, Florin Cazacu mulţumeşte la final de an consilierilor locali
pentru activitatea din cursul anului şi pentru susţinerea proiectelor iniţiate, informând
că nu a fost respins nici un proiect de hotărâre şi că funcţionalitatea Consiliului local
este apreciabilă chiar şi după perioada migraţiilor politice.

Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim
Leucian, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului
Brad din data de 23.12.2014.
Brad, 23.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CRISTIAN SERAFIM LEUCIAN

SECRETAR,
CARMEN-IRINA BORA

