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R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 24 mai 2016,  cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară
din data de 24 mai 2016 s-a făcut în data de 19.05.2016 prin Dispoziţia nr.
377/19.05.2016 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu
prevederile art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin
afişare la sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de
afişaj din Municipiul Brad.

Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 19.05.2016, conform
tabelului existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea
invitaţiei.

La şedinţă au fost prezenţi la început, 15 consilieri locali, un consilier local
a fost absent (Angela Suciu), iar un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Cristian
Serafim Leucian) din toţi cei 17 consilieri locali în funcţie.

La şedinţă au participat toţi cei 4 delegaţi  săteşti: domnul Liviu Groza -
delegat sătesc în satul Ruda Brad,  domnul Marius Benea - delegat sătesc în satul
Mesteacăn şi domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad, domnul
Hărăguş Marin Constantin - 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 al S.C.
Termica Brad S.A., domnul Ioan Cobori – Manager al Spitalului Municipal Brad,
domnul Lucian Miron – Director Medical al Spitalului Municipal Brad, domnul
Gabriel Stănescu – Director Economic al Spitalului Municipal Brad, precum şi
cetăţeni ai Municipiului Brad.

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi
prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnişoara Secretar,
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Mihaela David, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia,  invitându-i  pe toţi cei prezenţi să se ridice  pentru a audia Imnul Naţional
al României.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al
şedinţei ordinare din 28 aprilie 2016 care a fost aprobat cu „15 voturi pentru” un
consilier local a fost absent (Angela Suciu), iar un consilier local şi-a anunţat
întârzierea (Cristian Serafim Leucian).

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, Viorel Băda, pentru a prelua conducerea şedinţei.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, 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 Situaţiilor financiare anuale -

bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al Municipiului Brad la data de
31.12.2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe
anul  2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre   privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei
de 1 Iunie 2016 – Ziua Internaţională a Copilului – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi
funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul
“CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea   Hotărârii  Consiliului  Local  nr.
154/2014  privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul
de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF
„ZARANDUL”  BRAD”, modificată prin H.C.L. nr. 66/2015, H.C.L. nr. 97/2015
şi  prin H.C.L nr. 147/2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad
nr.  148/2015 privind modificarea H.C.L. nr. 98/2015  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
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cinematograf  Zarandul  Brad”, Municipiul Brad, strada Independenţei, nr. 4,
judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 49/2016 privind aprobarea modalităţii de identificare a
beneficiarilor de tichete sociale din Municipiul Brad – reprezentând stimulentul
educaţional pentru grădiniţă precum şi modalitatea de soluţionare a situaţilor
identificate – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

8. Proiect de hotărâre privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Local  nr.
31/2016 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public
al Municipiului Brad  în vederea amenajării unor terase sezoniere – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei  L&C
Consulting a unui spaţiu în scopul înfiinţării unui  Punct de lucru – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 2 din imobilul
,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada
Spitalului),   judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  documentelor necesare derulării
procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului privind
delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

12. Informarea nr.16.577/19.05.2016 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.

13.  Analizarea unor cereri şi adrese:
- Informarea nr. 16.184/16.05.2016  a S.C. ENERGY SERV BUCUREŞTI;
- Adresa nr. 16.331/17.05.2016 a Primăriei  Municipiului Brad.
14. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, întreabă dacă sunt modificări

sau suplimentări la ordinea de zi prezentată.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, supune aprobării  Ordinea de zi
în ansamblul ei care se aprobă cu „15 voturi pentru”, un consilier local a fost
absent (Angela Suciu), iar un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Cristian
Serafim Leucian).

În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în
ordinea aprobată.

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare
anuale - bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al Municipiului Brad la
data de 31.12.2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, 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. 57 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
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ulterioare,  ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare
autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale
de execuţie ale bugetelor prevăzute în următoarea structură:

a) la venituri:
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;

b) la cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.
Trimestrial şi anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situaţii

financiare asupra execuţiei bugetare, care se depun la direcţiile generale ale
finanţelor publice.

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei
de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, Viorel Băda, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, 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 45
alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor
locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, un consilier local a fost absent (Angela
Suciu), iar un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Cristian Serafim Leucian)
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2016 privind aprobarea
Situaţiilor financiare anuale - bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al
Municipiului Brad la data de 31.12.2015 .

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului
Municipiului Brad pe anul  2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, 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 datorită faptului că la unele
capitole bugetare de venituri în prezent sunt depăşiri faţă de veniturile prognozate
anual sau pe primele două trimestre este necesară majorarea veniturilor cu suma de
2.368,10 mii lei şi alocarea acestei sume pe capitole de cheltuieli deficitare după
cum urmează:

La venituri:
- 07.02 – „Impozite şi taxe pe proprietate”…………………235,02 mii lei;
- 16.02 – „Taxe pe utilizarea bunurilor” …………….. ...... 251,75 mii lei;
- 18.02 – „Alte impozite şi taxe”…………………………… 14,36 mii lei;
- 36.02 – „Diverse venituri”………………..…….….……1252,10 mii lei;
- 39.02 – „Venituri din valorificarea unor bunuri”……….... 17,36 mii lei;
- 42.02 – „Subvenţii de la bugetul de stat”…………….…..597,51 mii lei.
La cheltuieli:
- 51.02. „Autorităţi publice”  …………………………..…....40,00 mii lei;
- 54.02. „Alte servicii publice generale”…………………      17,50 mii lei;
- 66.02. „Sănătate”………………………………………….480,00 mii lei;
- 67.02. „Cultură, recreere şi religie” ……………………… .87,00 mii lei;
- 68,02 „Asigurări şi asistenţă socială”……….….………...420,00 mii lei ;
- 70.02 .„Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”  …………..198,20mii lei;
- 81,02. „Combustibil şi energie” ………………………..  1015,02 mii lei;
- 84.02. „Transporturi”..…………………………………….110,38 mii lei.
Suplimentarea veniturilor proprii cu suma de 0,16 mii lei la articolul bugetar

36.10.50 „Alte venituri” şi alocarea sumei respective la capitolul bugetar 65.10.
„Învăţământ” aliniat bugetar „Furnituri de birou”.

În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2016 se
stabileşte la venituri în sumă de 24.446,60 mii lei şi la cheltuieli în sumă de
26.579,26  mii lei.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei
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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, Dorel Leaha Ştefan, 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, Viorel Băda, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, 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, Viorel Băda, supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, un consilier local a fost absent (Angela
Suciu), iar un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Cristian Serafim Leucian)
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2016 privind  rectificarea
bugetului Municipiului Brad pe anul  2016.

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre  privind  alocarea unei sume pentru
sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2016 – Ziua Internaţională a Copilului – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, 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 Programul principalelor
manifestări cultural artistice şi educative aprobat prin Hotărârea Consiliului local
Brad nr. 6/2016 s-au prevăzut manifestări cultural artistice, educative şi sportive
dedicate Zilei Internaţionale a Copilului.

Cu acest prilej în Parcul Tineretului s-a propus organizarea unui spectacol la
care vor participa unităţi de învăţământ preşcolar, gimnazial şi liceal din
Municipiul Brad. Totodată s-a propus organizarea unor concursuri tematice
constând în cros pe străzile 1 Iunie şi Libertăţii, cu acordare de premii şi diplome,
un concurs de desene şi un concurs de îndemânare cu bicicleta în Parcul
Tineretului.
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Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al Municipiului Brad, de la
capitolul bugetar  67.02 – Cultură, recreere şi religie, pentru aceste manifestări  în
aer liber.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei
de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, Viorel Băda, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, a propus un amendament în sensul că la
spectacolul ce se va organiza cu ocazia sărbătoririi Zilei de 1 Iunie – Ziua
Internaţională a Copilului,  să participe şi  Asociaţia „INTERSECŢIA 21”,
asociaţie a copiilor cu dizabilităţi care a solicitat să prezinte un program în Parcul
Tineretului din municipiul Brad în data de 29 mai 2016.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că urmare acestei solicitări,
sărbătorirea Zilei de 1 Iunie se va desfăşura în data de 29 mai 2016 şi în data de 01
iunie 2016 în cadrul aceloraşi manifestări.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, 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, Viorel Băda,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, un consilier local a fost absent (Angela Suciu),
iar un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Cristian Serafim Leucian) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2016 privind  alocarea unei sume
pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2016 – Ziua Internaţională a Copilului .
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Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  de
organizare şi funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pentru obiectivul “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Viorel Băda,  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. 15/2015 s-a aprobat obiectivul de investiţii “CENTRU DE
AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” situat în BRAD, strada Vânătorilor, nr. 7
iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2015 s-a aprobat DEVIZUL GENERAL
actualizat în valoare de 547.155 lei cu TVA inclus.

Finanţarea investiţiei s-a făcut din fonduri proprii, iar în prezent se află în
fază finală de execuţie, urmând a fi pusă în funcţiune odată cu efectuarea recepţiei
la terminarea lucrărilor.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor recreative, sportive şi de îngrijire
corporală se impune elaborarea unui regulament de organizare care să instituie
regulile de conduită a participanţilor la activităţi, precum şi obligaţiile personalului
care asigură întreţinerea spaţiilor şi funcţionarea dotărilor puse la dispoziţia
publicului.

Deoarece activitatea nou - creată presupune consumuri apreciabile de
energie, apă, materiale igienico-sanitare şi muncă vie, este justificată instituirea şi
perceperea unor taxe speciale de utilizare a dotărilor existente, care să compenseze
cheltuielile proprii ale contului. În acest sens s-a întocmit un Buget de venituri şi
cheltuieli, propriu, cu propunere de tarife, care are caracter estimativ şi temporar,
pentru 6 luni.

Acest buget va fi inclus în bugetul local al Municipiului Brad la cap. 67-
Cultură, recreere, religie, subcapitol 67.02.05 – Servicii recreative şi sportive.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei
de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel  Leaha Ştefan, 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, Viorel Băda, întreabă dacă sunt discuţii pe
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marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, precizează că s-a ocupat

personal de acest subiect, obiectivul este nou, activitatea este nouă şi era necesar să
se adopte un Regulament de organizare şi funcţionare a acestei activităţi noi.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, menţionează că această investiţie
se apropie de finalizare, are un caracter experimental de 6 luni, va fi dată în
funcţiune din luna iulie 2016 cu intenţia de a  cuprinde două sezoane, sezonul cald
şi sezonul rece, iar după această perioadă, dacă va fi cazul se vor aduce
îmbunătăţiri centrului, urmând să se recupereze cheltuielile efectuate cu realizarea
investiţiei.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, arată că din punctul său de
vedere centrul se încadrează în standardele impuse de o asemenea investiţie, că va
fi benefic pentru cetăţenii municipiului care vor avea posibilitatea să facă mişcare
într-un spaţiu organizat, iar tarifele stabilite sunt simbolice.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest centru este un proiect
experimental pentru 6 luni, iar după această perioadă se va vedea care sunt
cerinţele populaţiei în condiţiile în care sunt doar 50 de locuri.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că dacă cererea va fi mai mare
decât locurile iniţiale, vor trebui susţinute anumite cheltuieli ale centrului din
bugetul local.

A venit domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, 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, Viorel Băda,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local a fost absent (Angela Suciu)
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2016 privind  aprobarea
Regulamentului  de organizare şi funcţionare şi a BUGETULUI  DE
VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE AGREMENT,
SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD.

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului  Local  nr. 154 /2014  privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-
economice pentru obiectivul de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA
CLĂDIREA CINEMATOGRAF  „ZARANDUL”  BRAD”, modificată prin
H.C.L. nr. 66/2015, H.C.L. nr. 97/2015 şi  prin H.C.L nr. 147/2015 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
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Domnul  preşedinte de şedinţă, Viorel Băda,  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 proiectul de investiţii
“REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL”
BRAD” a parcurs mai multe etape de analiză în Consiliile Tehnico – Economice de
la nivelul finanţatorului majoritar şi în urma fiecărei analize au rezultat concluzii
sau recomandări care au necesitat revizuirea Devizului General al obiectivului.

În condiţiile impuse prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 291,
care reglementează cota TVA la 20% proiectantul general S.C TRIPEXPERT
S.R.L. DEVA, a actualizat Devizul General aprobat prin H.C.L. nr. 147/2015 cu
modificările ulterioare, având în vedere că obiectivul de investiţii menţionat a fost
promovat spre finanţare Companiei Naţionale pentru Investiţii prin PROGRAMUL
NAŢIONAL DE CONSTRUCŢII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL –
SUBPROGRAMUL SĂLI DE CINEMA, aprobat prin O.G. nr. 16/2004.

Având în vedere cele prezentate anterior, noua valoare a Devizului General
este de  6.947.740  lei cu TVA, echivalent  a 1.573.489  Euro din care C+M =
2.969.044  lei  echivalent a 672.414 Euro.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei
de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel  Leaha Ştefan, 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, Viorel Băda, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că în ce priveşte Cinematograful
mai sunt două etape de parcurs şi anume: aprobarea în Consiliul Tehnico -
Economic a Documentaţiei, respectiv procedura de achiziţie publică, urmând ca
apoi să înceapă lucrările.

Domnul Primar, Florin Cazacu arată că este primul obiectiv din acest
program reabilitat de Compania Naţională de Investiţii.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, 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
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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, Viorel Băda,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local a fost absent (Angela Suciu)
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2016 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului  Local  nr. 154 /2014  privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-
economice pentru obiectivul de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA
CLĂDIREA CINEMATOGRAF  „ZARANDUL”  BRAD”, modificată prin
H.C.L. nr. 66/2015, H.C.L. nr. 97/2015 şi  prin H.C.L nr. 147/2015.

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr.  148/2015 privind modificarea H.C.L. nr. 98/2015
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”, Municipiul Brad, strada
Independenţei, nr. 4, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Viorel Băda,  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 Proiectul de investiţii
“REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL”
BRAD” a parcurs mai multe etape de analiză  în Consiliile Tehnico – Economice
de la nivelul finanţatorului majoritar şi în urma fiecărei analize au rezultat
concluzii sau recomandări care au necesitat revizuirea Devizului General al
obiectivului.

În condiţiile impuse prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 291,
care reglementează cota TVA la 20% proiectantul general S.C TRIPEXPERT
S.R.L. DEVA, a actualizat Devizul General valoarea totală a acestuia devenind
6.947.740  lei cu TVA din care contribuţia proprie  de la bugetul local este de
331.736 lei cu TVA  faţă de 337.031 lei cu TVA cât a fost iniţial.

Considerând justificată noua valoare şi având în vedere prevederile legale în
vigoare  este necesară modificarea art. I din Hotărârea Consiliului Local Brad nr.
148/2015 şi aprobarea contribuţiei proprii de la bugetul local în valoare de 331.736
lei cu TVA.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei



12

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, Dorel  Leaha Ştefan, 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, Viorel Băda întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo precizează că diferenţa de
alocaţie care este în buget se regăseşte în acest proiect la acelaşi obiectiv care se
reglează la sfârşitul anului.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, 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, Viorel Băda,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local a fost absent (Angela Suciu)
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2016 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr.  148/2015 privind modificarea H.C.L. nr.
98/2015  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”,
Municipiul Brad, strada Independenţei, nr. 4, judeţul Hunedoara.

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 din
Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2016 privind aprobarea modalităţii de
identificare a beneficiarilor de tichete sociale din Municipiul Brad –
reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă  precum şi modalitatea de
soluţionare a situaţilor identificate – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Viorel Băda,  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  prevederilor art. 35
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din H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul
preşcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate „autoritățile administrației
publice locale stabilesc prin hotărâre a consiliului local modalitatea de identificare
a beneficiarilor precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate“ .

În acest sens, prin Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2016
s-a aprobat  modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale
sub formă de tichete sociale,  pentru copii din familiile defavorizate în condiţiile
în care erau îndeplinite cumulativ, următoarele criterii:

a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul
anului şcolar curent - copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească
vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc
vârsta de 3 ani;

b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1
septembrie a anului şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei
de înscriere în învăţământul primar;

c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul
venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Odată cu apariţia O.U.G. nr. 14/2016 „Stimulentele educaţionale se acordă
copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite cumulativ,
următoarele criterii:

„ a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul
venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, 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, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei
de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel  Leaha Ştefan, 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, Viorel Băda, întreabă dacă sunt discuţii pe
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marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, 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, Viorel Băda,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local a fost absent (Angela Suciu)
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2016 privind modificarea Anexei
nr. 1 din Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2016 privind aprobarea modalităţii
de identificare a beneficiarilor de tichete sociale din Municipiul Brad –
reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă precum şi modalitatea
de soluţionare a situaţilor identificate.

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 31/2016 privind închirierea prin licitaţie publică a unor
spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor
terase sezoniere – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Viorel Băda,  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. 31/2016 s-a aprobat închirierea prin licitaţie publică a 15 amplasamente -
spaţii din domeniul public al Municipiului Brad - în vederea amenajării unor terase
sezoniere.

În urma aprobării Hotărârii de Consiliu s-au înregistrat la Primăria
Municipiului Brad cereri de amenajare a unor terase sezoniere în următoarele
locaţii:  pe strada Independenţei – adiacent spaţiului deţinut în baza unui contract
de închiriere de către S.C. HARIPAN AGROPAN S.R.L. Brad – cu destinaţia bar,
pe strada Liceului– adiacent spaţiului deţinut în baza unui contract de închiriere de
către S.C. KROMA S.R.L. Brad – cu destinaţia bar, pe strada Libertăţii – adiacent
spaţiului deţinut în baza unui contract de închiriere de către S.C. REVITAL S.R.L.
Cluj Napoca şi pe strada Republicii– adiacent spaţiului deţinut în baza unui
contract de închiriere de către S.C. BUFET VIORELA S.R.L. Brad – cu destinaţia
bar.

În urma deplasării în teren s-a constatat că se pot  amenaja  terase sezoniere
pe  amplasamentele solicitate.  Amplasamentele identificate se vor supune
cerinţelor din Caietul de sarcini,  în sensul că terasele  se vor  amenaja cu mochetă
de trafic intens şi  se vor delimita cu pomi ornamentali sau ghivece de flori pentru
a da un aspect cât mai plăcut spaţiului.
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În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Dorel  Leaha Ştefan, 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, Viorel Băda, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie,  respectiv 11  consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local a fost absent (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2016 privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2016 privind închirierea prin licitaţie
publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea
amenajării unor terase sezoniere.

Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
Asociaţiei  L&C Consulting a unui spaţiu în scopul înfiinţării unui  Punct de
lucru – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Viorel Băda,  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.
126/25.04.2016, înregistrată la Primăria Municipiului  Brad sub nr.
14.605/25.04.2016, domnul Neamţu Cristian Corneliu, în calitate de preşedinte al
Asociaţiei L&C Consulting, solicită darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în
suprafaţă de aproximativ 100 mp., pentru o perioadă de 10 ani în vederea
amenajării unui Punct de lucru conform standardelor prevăzute de lege.

Asociaţia non profit L&C Consulting  este o asociaţie neguvernamentală,
fără scop lucrativ, apolitică şi cu caracter umanitar, înfiinţată în scopul de a
promova dezvoltarea socio – economică şi turistică a judeţului Hunedoara, prin
organizarea de acţiuni şi de programe sociale, economice şi turistice care să pună
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în valoare întregul potenţial al judeţului.
De asemenea, experienţa în accesarea de fonduri europene permite asociaţiei

atragerea de fonduri pe noul program de finanţare european POCU 2014-2020
pentru a presta servicii de asistenţă socială populaţiei defavorizate din municipiul
Brad, servicii acordate cu titlu gratuit acestora şi crearea de noi locuri de muncă
(cca 15 locuri de muncă) pentru asigurarea serviciilor sociale pe termen lung.

În imobilul de pe strada Aleea Patriei, la etajul I, s-a identificat un spaţiu  în
suprafaţă de 96,39 mp, compus din: sală S– 66 mp; magazie S - 18,38 mp şi baie S
– 11,90 mp. - spaţiu în care şi-a desfăşurat activitatea până în anul 2014, o
croitorie. În prezent spaţiul este fără utilizare.

Astfel  a propus  darea în folosinţă gratuită a acestui spaţiu prin încheierea
unui Contract de comodat cu o perioadă de valabilitate de 10 ani,  începând cu data
de 01.06.2016

La expirarea termenului, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin
încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, domnul consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat,  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, Dorel  Leaha Ştefan, 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, Viorel Băda, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că dacă societatea nu îşi
îndeplineşte atribuţiile, respectiv nu plăteşte utilităţile, se va rezilia contractul.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie,  respectiv 11  consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local a fost absent (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2016 privind darea în
folosinţă gratuită Asociaţiei  L&C Consulting a unui spaţiu în scopul
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înfiinţării unui  Punct de lucru .

Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 2
din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada Adrian Păunescu
(fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Viorel Băda,  dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul Bocai Constantin,
beneficiarul  contractului de închiriere având ca obiect garsoniera nr. 2, compusă
dintr-o cameră, baie şi hol, cu suprafaţa totală de 11 mp., din imobilul ,,Bloc 105
garsoniere”, situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul
Hunedoara,  prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad nr.
15.605/09.05.2016 a făcut cunoscut faptul că înţelege să renunţe la contractul de
închiriere, locuinţa devenind astfel  liberă pentru a putea fi repartizată.

Precizează că, domnul Bocai Constantin nu figurează cu datorii la chirie,
taxe comune, energie termică şi energie electrică.

Întrucât există multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru
repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea Comisiei sociale din cadrul
Consiliului Local Brad  să facă propuneri în acest sens.

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, domnul consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat,  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, Dorel  Leaha Ştefan, 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, Viorel Băda, dă cuvântul domnului consilier
local, Bogdan Mihai Ştefan, preşedintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta
cele 4 dosare ale persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra
cărora comisia şi-a îndreptat atenţia.

Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan menţionează că în cadrul
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială
şi de agrement au fost analizate 6 dosare şi anume:

- Benea Lucia – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 27126/30.09.2015;

- nu are domiciliu stabil, fiind beneficiara unei cărţi de identitate provizorie;
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- a locuit până în septembrie 2015 împreună cu fiul şi cu nora sa într-o
locuinţă ANL fiind evacuaţi datorită chiriei restante şi a utilităţilor neachitate;

- nu are nici un venit;
- solicită atribuirea unei locuinţă întrucât în perioada septembrie 2015 – mai

2016 a locuit pe la diverse cunoştiinţe.
- Lup Simion – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad

sub nr. 30672/11.11.2015;
- are domiciliul în municipiul Brad, strada 1 Iunie, bloc C2 bis, scara 1,

apartament 4, judeţul Hunedoara;
- este tolerat în spaţiu;
- beneficiază de pensie de invaliditate şi de drepturi băneşti acordate

persoanelor cu handicap;
- solicită atribuirea unei locuinţă întrucât nu are unde locui.
- Chiznoiu Viorel – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului

Brad sub nr. 8143/30.05.2012;
- nu are domiciliu stabil, fiind beneficiarul unei cărţi de identitate provizorie;
- este pensionar;
- a fost beneficiarul unei locuinţe din fondul locativ de stat în baza unui

contract de închiriere de unde a fost evacuat datorită restanţelor acumulate la chirie
şi plata utilităţilor;

- în ultimii 4-5 ani solicitantul a fost tolerat într-o încăpere situată la sera de
flori de pe strada Dispensarului, unde nu a beneficiat de apă curentă şi căldură;

- solicită atribuirea unei locuinţe întrucât nu are unde locui.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că la analizarea

dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile
solicitanţilor,  iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca
garsoniera nr. 2 să fie repartizată domnului Lup Simion.

Nemaifiind alte propuneri, domnişoara, Mihaela David, Secretar al
Municipiului Brad, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării votului în
mod secret, 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, Viorel Băda, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.

După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă,
Viorel Băda, a invitat consilierii locali la vot.

După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Mihaela David,
Secretar al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,
doamna Benea Lucia nu a obţinut nici un vot, domnul Lup Simion a obţinut un
număr de 14 voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă” iar domnul Chiznoiu Viorel a
obţinut 2 voturi „pentru” şi 14 voturi „împotrivă”, astfel că garsoniera nr. 2 din
imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă
strada Spitalului), judeţul Hunedoara  va fi repartizată domnului Lup Simion.”

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, întreabă dacă sunt discuţii pe
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marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, menţionează că proiectul de

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie,  respectiv 11  consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local a fost absent (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 75/2016 privind repartizarea
garsonierei nr. 2 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada
Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara .

Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  documentelor
necesare derulării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii
contractului privind delegarea gestiunii unor activităţi componente ale
serviciului de salubrizare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Viorel Băda,  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.
503/12.05.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
16.283/17.05.2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de
Gestionare al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara” transmite spre aprobare în regim
de urgenţă documentaţiile de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de
salubritate (fişa de date, caiet de sarcini, formulare şi contractul de delegare)
conform proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul
Hunedoara.

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare va fi licitaţia publică deschisă.

Totodată în articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus mandatarea
domnului Viceprimar, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad, ca în
numele şi pentru Municipiul Brad să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor Judeţul
Hunedoara, documentaţiile menţionate la art. 1 şi 2.

De asemenea în articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus acordarea
mandatului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara cu sediul în Judeţul Hunedoara, strada
Mihai Eminescu, nr. 99, Municipiul Deva, CIF 26533287, pentru publicarea
anunţului de participare aferent procedurii de atribuire a contractelor prevăzute la
art. 1 şi 2 şi pentru publicarea documentaţiei de atribuire (inclusiv studiul de
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oportunitate şi regulamentul serviciului) aferentă contractului prevăzut la art. 1 şi
efectuarea oricărui act necesar derulării procedurii de atribuire printre care
elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de operatorii economici interesaţi,
efectuarea modificărilor necesare în documentaţia  de atribuire a achiziţiei şi a
documentelor adiacente solicitate de ANAP/alte instituţii cu atribuţii în acest sens,
operatorii economici interesaţi, în cursul derulării procedurii, evaluarea ofertelor,
solicitarea clarificărilor, întocmirea dosarului achiziţiei publice, elaborarea
rapoartelor şi a oricăror documente din cadrul procedurii de achiziţie necesare
derulării şi finalizării procedurii de achiziţie).

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea   proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei
de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel  Leaha Ştefan, 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, Viorel Băda, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo precizează că acest proiect a
început acum 13 ani, că au fost şi procese juridice, au fost şi respingeri, influenţe
negative din partea unor O.N.G.- uri, iar Consiliul local Brad a tot aprobat pe
parcursul acestei perioade studii de fezabilitate, amplasamente, însă acum s-a ajuns
la ultima etapă.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, 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, Viorel Băda,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local a fost absent (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2016 privind  aprobarea
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documentelor necesare derulării procedurii de licitaţie publică organizată în
vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activităţi
componente ale serviciului de salubrizare.

Punctul nr. 12. Informarea nr. 16.577/19.05.2016 privind cauzele aflate
pe rolul instanţelor de judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad
este parte

Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.

Punctul nr. 13. Analizarea unor cereri şi adrese:
- Informarea nr. 16.184/16.05.2016  a S.C. ENERGY SERV

BUCUREŞTI în care se arată că se doreşte punerea în funcţiune în anul 2016
(până la sfârşitul anului) a Centralei de cogenerare pe biomasă, că au fost revizuite
devizele de lucrări şi s-au contractat lucrările de execuţie a tronsonului de legătură
între locaţia centralei noi şi reţeaua actuală de termoficare, fiind obţinute
majoritatea avizelor necesare, iar lucrările au fost contractate cu firma GEVIS
PROTEAM Deva.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, precizează că a solicitat
reprezentanţilor S.C. ENERGY SERV BUCUREŞTI  să întocmească un raport de
etapă şi să prezinte o copie a contractului de proiectare şi executare între viitoarea
centrală şi sistemul de distribuţie.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, a arătat că raportul a fost
prezentat dar într-o formă foarte simplistă, iar contractul nu a fost depus, cu
motivaţia că are caracter confidenţial, urmând, probabil, să fie prezentat viitorului
consiliu local.

Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.

- Adresa nr. 16.331/17.05.2016 a Primăriei  Municipiului Brad în care se
solicită Adunării Generale a Acţionarilor S.C. APA PROD S.A., Consiliului de
Administraţie al S.C. APA PROD S.A şi Consiliului  Judeţean Hunedoara –
domnului Preşedinte Adrian David, să analizeze activitatea societăţilor implicate în
realizarea Contractului de lucrări HD-CL-06: „Reabilitarea şi extinderea
conductelor principale, a reţelelor de distribuţie şi a reţelei de canalizare în
aglomerarea Brad”, să ia măsuri în cazul în care se constată că activitatea
desfăşurată este deficitară şi după caz, să demită persoanele vinovate, inclusiv pe
directorul general al S.C. APA PROD S.A. - domnul Victor Arion.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că s-a aplicat o amendă S.C. APA
PROD S.A. Deva în valoare de 10.000 lei, datorită modului defectuos în care s-au
executat lucrările de reabilitare şi extindere a conductelor, a reţelei de distribuţie şi
a reţelelor de canalizare în municipiul Brad.

Totodată menţionează că cetăţenii municipiului Brad aşteaptă ca
administraţia publică locală să rezolve problemele legate de starea drumurilor, iar
dacă va constata că nu se remediază situaţia vor mai fi aplicate astfel de amenzi  şi
pentru alte străzi unde lucrările s-au terminat.

Domnul Primar, Florin Cazacu mai arată că tot în urma proastei realizări a
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lucrărilor, pe strada Poeniţa extinderea de apă nu funcţionează corespunzător,
conducta nu asigură debitul de apă necesar, rezultând în acest sens lipsa de
profesionalism a acestor societăţi care gestionează astfel de proiecte.

Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă.

Punctul 14.   Diverse.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda menţionează că în aceşti patru
ani de mandat, atât Consiliul Local, cât şi Primarul  Municipiului Brad au făcut tot
ce le-a stat în puteri pentru a gestiona corect toate problemele comunităţii, astfel că
mandatul poate fi încheiat cu bine.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda arată că poate unii dintre actualii
consilieri locali se vor regăsi şi în viitorul Consiliu Local şi ca urmare vor putea să-
i îndrume şi pe viitori consilieri locali pentru a veni în sprijinul cetăţenilor
municipiului Brad.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, precizează că funcţia de
viceprimar o îndeplineşte de 16 ani, de 4 mandate, iar în măsura în care l-au ajutat
puterile şi experienţa a încercat să asigure un echilibru între consiliul local şi
executiv.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, menţionează că în ceea ce
priveşte executivul, l-a simţit tot timpul în sprijinul său şi de aceea pentru
executiv are un cuvânt de mulţumire aparte, iar în ceea ce priveşte consilierii
locali, atât cei  prezenţi, cât şi ceilalţi cu care a fost coleg timp de 4 mandate le
adresează tuturor  mulţumiri pentru colaborare.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, precizează că va face un raport al
întregii sale activităţi ca viceprimar pe care îl va da publicităţii, iar la final
mulţumeşte tuturor pentru sprijinul acordat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte tuturor consilierilor  pentru
modul cum au susţinut proiectele iniţiate de dumnealui în aceşti 4 ani, apoi
precizează că acest mandat nu a fost deloc uşor, dar colaborarea cu Consiliul Local
a fost foarte bună, cu foarte mici excepţii, în condiţiile în care pretenţiile
cetăţenilor cresc foarte mult şi trebuie rezolvate toate problemele acestora.

Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că în aceşti 4 ani s-au realizat
foarte multe şi anume: o şosea de centură pe strada Decebal, Piaţa Agroalimentară
care este în curs de reabilitare, s-au asfaltat foarte multe străzi, s-a acordat sprijin
Bisericii Ortodoxe Brad III, Cinematograful este în curs de realizare, au fost
susţinute asociaţiile sportive, s-a încercat asigurarea serviciilor publice de calitate
şi s-a asigurat furnizarea energiei termice în sezonul rece.

Domnul Primar, Florin Cazacu face un apel tuturor celor implicaţi în
campania pentru alegerile locale să se poarte decent, să nu aducă injurii, să pună
interesul cetăţenilor deasupra interesului politic, pentru ca din 6 iunie să se poată
forma alianţe cu scopul de a începe din nou lucru în folosul comunităţii, având în
vedere că mandatul primarului şi al consiliului local nu se încheie aici.

Domnul Primar, Florin Cazacu adresează un cuvânt de mulţumire special
domnului viceprimar, care a avut o mare experienţă în domeniul administraţiei
publice locale şi care l-a motivat şi pe dumnealui să se perfecţioneze continuu.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor şi delegaţilor săteşti
pentru colaborare şi le urează numai bine.

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Băda, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data
de 24 mai 2016.

Brad, 24.05.2016

SECRETAR,
MIHAELA DAVID


