ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 24 iunie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 24 iunie 2015 s-a făcut în data de 19.06.2015 prin Dispoziţia nr. 336/19.06.2015 emisă
de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin.1 şi alin. 3 şi ale
art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din Municipiul
Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 19.06.2015, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi la început 14 consilieri locali din cei 17 consilieri locali
în funcţie, 2 consilieri locali fiind absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Ioan Florin Străuţ) şi un
consilier local a demisionat (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 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, 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 pentru a audia Imnul Naţional al României.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, supune aprobării
procesul verbal al şedinţei ordinare din 21 mai 2015 care a fost aprobat cu 14 voturi
„pentru” precum şi procesul verbal al şedinţei convocată de îndată din data de 09.06.2015
care a fost aprobat cu 14 voturi „pentru”.
În continuare domnii consilieri locali, cu 14 voturi „pentru”, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, au propus schimbarea preşedintelui de şedinţă,
domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, ales la şedinţa de îndată din data de 09.06.2015,
convocată de îndată.
Tot cu unanimitate de voturi, respectiv 14 voturi „pentru”, au propus ca doamna
consilier local, Angela Suciu, aleasă preşedinte de şedinţă în şedinţa ordinară din data de
21.05.2015, să-şi reia mandatul de preşedinte de şedinţă pentru care a fost aleasă.
În continuare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, o invită
pe doamna consilier local, Angela Suciu, să ocupe loc în prezidiu şi-i dă cuvântul, pentru a
1

prelua conducerea şedinţei.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a unui mandat de consilier local
şi declararea vacantării locului de consilier local respectiv – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
3. Depunerea jurământului.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Brad nr.81/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, modificată
prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/2013 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Brad pe
anul 2015– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2015 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările
necesare la sala de tratament, spaţiu închiriat de către C.M.I. Dr. Cotroază - Dobromir
Marius – Relu în incinta Dispensarului Policlinic Brad – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
8. Proiect de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările
necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Cotroază - Dobromir Mihaela din incinta
Dispensarului Policlinic Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr.
32 /2015 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.
10. Proiect de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XIV-a
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2010
situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 79 din imobilul
,,Bloc
105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe strada Decebal din
Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a
Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad – activitatea de curăţare şi transport
a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei
sau îngheţ – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
15. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe
de la Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2010
privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal
Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad,
judeţul Hunedoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2015 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
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17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2015
privind constituirea Consiliului Tehnico - Economic al Municipiului Brad şi aprobarea
Regulamentului de Organizare si Funcţionare al acestuia – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna mai 2015– iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
19. Informarea nr. 18.091/19.06.2015 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
20. Analizarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 17.443/04.06.2015 a PIROMAX TD SRL ROMÂNIA, privind
intenţia de realizare a unui proiect de producere a energiei electrice şi termice prin disociere
moleculară ionică a deşeurilor.
- prezentarea Contractului de colaborare între SPITALUL Municipal Brad şi
Instituţia de învăţământ postliceal medical: Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă”
Oradea/ Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” Brad;
- cererea nr. 18.729/17.06.2015 a S.C. MARTY- FOOD S.R.L.Brad.
21. Diverse.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele puncte:
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea distanţelor minime de
siguranţă la foc a Halei Pieţei Agro - Alimentare Brad faţă de clădirile învecinate - iniţiat
de Primarul Municipiului Brad;
Suplimentar 2. Adresa nr. 1466/18.06.2015 a SALUBRITATE S.A. Deva;
Suplimentar 3. Adresa nr. 10.562/22.06.2015 a S.C RETIM ECOLOGIC SERVICE
S.A. Timişoara.
Suplimentar 4. Informarea nr. 19.397/24.06.2015 a domnului Florin Cazacu,
Primarul Municipiului Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, supune aprobării suplimentările propuse
şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan
Străuţ) şi un consilier local demisionat (Fabius Tiberiu Kiszely).
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi
Florin Ioan Străuţ) şi un consilier local demisionat (Fabius Tiberiu Kiszely).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiectul de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a unui mandat
de consilier local şi declararea vacantării locului de consilier local respectiv.
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Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta Referatul
constatator dumnealui fiind unul dintre semnatarii acestuia.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul Kiszely Fabius Tiberiu a fost
ales consilier local pe lista U.S.L. din partea Partidului Social Democrat în Consiliul Local
al Municipiului Brad la alegerile din data de 10 iunie 2012.
Potrivit prevederilor art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local
încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, printre altele, şi ca
urmare a demisiei.
Domnul Kiszely Fabius Tiberiu a solicitat încetarea mandatului de consilier local prin
demisia înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 17354/03.06.2015.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) şi un consilier local demisionat
(Fabius Tiberiu Kiszely), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2015 privind
încetarea, prin demisie, a unui mandat de consilier local şi declararea vacantării
locului de consilier local respectiv
local.

Punctul nr. 2. Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, dă cuvântul domnului Primar, Florin
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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 al
Municipiului Brad nr. 67/2015 s-a luat act de încetarea mandatului de consilier local al
domnului Kiszely Fabius Tiberiu ca urmare a demisiei acestuia din calitatea sa de consilier
local.
Urmare acestui fapt, Uniunea Social Liberală - Filiala Judeţeană Hunedoara, prin
adresa nr. 67/04.06.2015 ne-a confirmat că următorul supleant de pe lista de consilieri
locali cu care Uniunea Social Liberală a participat la alegerile locale din iunie 2012 este
domnul Manea Iosif, membru P.S.D. – Organizaţia Judeţeană Hunedoara.
În contextul celor de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus validarea mandatului de consilier local al domnului Manea Iosif în Consiliul 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, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) şi un consilier local demisionat
(Fabius Tiberiu Kiszely), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 68 /2015 privind
validarea mandatului unui consilier local.
Punctul nr. 3. Depunerea Jurământului.
Domnul consilier local, Iosif Manea, depune jurământul într-un cadru solemn.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, îi urează domnului consilier local, Iosif Manea, bunvenit în rândul consilierilor locali şi, totodată, îl felicită.
Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Brad nr.81/2012 privind organizarea comisiilor de
specialitate, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2013.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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 urmare demisiei domnului consilier
local, Kiszely Fabius Tiberiu, din Consiliul Local al Municipiului Brad, se impune
modificarea componenţei Comisiei nr. 1 de studii economice, prognoze, buget, finanţe şi a
Comisiei nr. 2 de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, întrucât domnul consilier
local făcea parte din aceste comisii.
Având în vedere că pe locul de consilier devenit vacant s-a validat mandatul de
consilier local al domnului Manea Iosif, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
am propus modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 81/2012 privind
organizarea comisiilor de specialitate modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.
52/2013, în sensul înlocuirii domnului consilier local, Kiszely Fabius Tiberiu, cu domnul
consilier local, Manea Iosif.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
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Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ), se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 69/2015
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Brad pe anul 2015.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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.
18.914/19.06.2015 al Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale,
prin care se propune rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 cu suma de 215
mii lei, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus rectificarea bugetului
Municipiului Brad pe anul 2015.
În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2015 se stabileşte la
venituri în sumă de 36.582,12 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 37.140,99 mii lei.
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de 215
mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 07.02 – impozite şi taxe pe proprietate ……………… ………. 181,00 mii lei;
- 34.02 – venituri din taxe administrative, eliberări permise …….. 9,00 mii lei;
- 39.02 – venituri din valorificarea unor bunuri ………… 25,00 mii lei.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de
1.528,30 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 51.02 – autorităţi publice şi acţiuni externe…………………… 10,00 mii lei;
- 65.02 - învăţământ …………………………………………… 20,40 mii lei;
- 67.02 – cultură, recreere şi religie …………………………….
4,60 mii lei;
- 68.02 – asigurări şi asistenţă socială…………………………... 100,00 mii lei;
- 70.02 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică……………….. 17,00 mii lei;
- 81.02 – combustibil şi energie ……………………………….. 63,00 mii lei.
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din hotărâre şi reprezintă veniturile şi
cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ), se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 70/2015 privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Brad pe anul
2015.
Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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.
3914/16.06.2015 a Spitalului Municipal Brad prin care se înaintează spre aprobare
rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al acestei instituţii pe anul 2015, avizat de către
Consiliul de administraţie, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus
aprobarea celor solicitate.
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Brad s-a
realizat ţinând cont de:
- încheierea contractelor cu Direcţia de Sănătate Publică Deva, pentru Programul de
Sănătate TBC în sumă de 2.000 lei - sursa buget de stat şi 4.000 lei – sursa accize.
- angajamentele realizate în trimestrul II 2015 şi prognozate a fi realizate în cursul
lunii iunie. 2015.
În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal
Brad se majorează în cadrul veniturilor cu suma de 6,00 mii lei, astfel:
- la codul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică
din sume alocate de la bugetul de stat” cu suma de 2,00 mii lei;
- la codul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică
din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii” cu suma de 4,00 mii lei;
În cadrul cheltuielilor se efectuează modificări în sumă de +110,00 mii lei/-104,00
mii lei, astfel majorări cu suma de 6 mii lei şi virări de credite efective în valoare totală de
104,00 mii lei, influenţând următoarele articole/aliniate:
SECŢIUNEA FUNCŢIONARE – CHELTUIELI CURENTE
Titlul I „Cheltuieli de personal” cu suma de +35,00 mii lei/-35,00 mii lei,
modificând prevederile bugetare la următoarele articole /aliniate:
Majorare:
- 10.01.05 „Sporuri pentru condiţii de muncă” = + 35,00 mii lei;
Diminuare:
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- 10.01.01 “Salarii de bază” = - 35,00 mii lei.
Titlul II „Bunuri şi servicii” cu suma de +70,00 mii lei/- 64,00 mii lei,
modificând prevederile bugetare la următoarele articole/aliniate:
Majorare:
- 20.01.01 ”Furnituri de birou” = + 2,00 mii lei;
- 20.01.02 “Materiale pentru curăţenie” = +0,29 mii lei;
- 20.02 “ Reparaţii curente” = + 7,00 mii lei;
- 20.04.01 “Medicamente” = + 15,88 mii lei;
- 20.04.01 “Materiale sanitare” = + 27,63 mii lei;
- 20.04.03 “Reactivi” = 3,00 mii lei;
- 20.04.01 “Dezinfectanţi” = + 3,68 mii lei;
- 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” = 10,52 mii lei ;
Diminuare:
- 20.01.03 “Încălzit, iluminat şi forţă motrică” = - 40,00 mii lei;
- 20.01.04 “Apă, canal şi salubritate” = - 7,00 mii lei;
- 20.01.09 “Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional” = - 3,00 mii lei;
- 20.06.01 “Deplasări interne, detaşări, transferări” = - 3,00 mii lei;
- 20.13 “Pregătire profesională” = - 3,00 mii lei;
- 20.30.30 “Alte cheltuieli de bunuri şi servicii” = - 8,00 mii lei.
SECŢIUNEA DEZVOLTARE – CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII “Active nefinanciare” cu suma de + 5,00 mii lei/ - 5,00 mii lei,
modificând prevederile bugetare la următoarele articole /aliniate:
Majorare:
- 71.01.02 “Maşini, echipamente şi mijloace de transport” = + 5,00 mii lei;
Diminuare :
- 71.01.30 2Alte active fixe” = - 5,00 mii lei.
Modificarea prevederilor bugetare la secţiunea dezvoltare s-a realizat în baza
aprobării Consiliului de Administraţie de modificare a listei de investiţii după cum
urmează:
Diminuarea poziţiei “1 Licenţe informatice Windows 7/8 din Lista de investiţii
Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2015 cu suma de 10.000 lei (20 bucăţi).
Introducerea poziţiilor:
- 16. Server DELLXEONQE3/16BG/2X2TB/DVDRW REF” cu suma de 5.000 lei;
- 17. Soft MARWIN SERVER 2008 STANDARD 1-4 CPU.5” cu suma de 5.000
lei.
Modificarea în cadrul secţiunii de dezvoltare se va realiza în cadrul activelor fixe
propuse a fi achiziţionate din veniturile proprii ale Spitalului.
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
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favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 71/2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD .
Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate
pentru lucrările necesare la sala de tratament, spaţiu închiriat de către C.M.I. Dr.
Cotroază - Dobromir Marius – Relu în incinta Dispensarului Policlinic Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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 cererea înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 10395/25.03.2015, domnul Dr. Cotroază - Dobromir Marius Relu, reprezentant legal al C.M.I. Dr. Cotroază - Dobromir Marius - Relu a solicitat
acordul pentru modernizarea sălii de tratamente pe care o împarte cu C.M.I. Dr. Cotroază
Mihaela, modernizare care este obligatorie conform normelor C.N.A.S..
Sala de tratamente se află în incinta Dispensarului Policlinic Brad aferentă
cabinetului medical pe care-l deţine cu chirie în scopul desfăşurării activităţii de medicină
de familie.
În şedinţa ordinară a consiliului local din luna martie 2015 s-a constatat necesitatea
executării lucrărilor, tâmplăria existentă aflându-se într-o stare avansată de uzură datorită
vechimii şi a intemperiilor, domnii consilieri solicitând depunerea unor devize ofertă care
să stea la baza analizei şi acordării avizului de principiu.
Ulterior, domnul Dr. Cotroază - Dobromir Marius - Relu, prin adresa nr.
67/28.04.2015, a depus documente justificative cu privire la lucrările ce urmau a fi
executate.
Acestea au fost analizate de către consiliul local în şedinţa ordinară din luna aprilie
2015 când domnii consilieri au solicitat executivului să facă demersuri în completarea
documentaţiei cu informaţii complexe şi complete.
Executivul Primăriei Municipiului Brad s-a deplasat la faţa locului unde a constatat
că Devizul - Ofertă depus este concludent pentru lucrările care urmau a fi efectuate, astfel
că prin adresa nr. 17162/29.05.2015 s-a aprobat efectuarea lucrărilor solicitate.
Prin adresa nr. 48/10.06.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
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17988/10.06.2015 domnul Dr. Cotroază - Dobromir Marius - Relu a solicitat rambursarea
cheltuielilor efectuate, anexând în acest sens Factura fiscală nr. 2/04.06.2015 şi Chitanţa nr.
2/04.06.2015 seria ZUL.
În urma constatării efectuării lucrărilor aprobate, reprezentanţii Primăriei
Municipiului Brad au întocmit procesul verbal de recepţie nr. 18611/16.06.2015.
Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 18.751/17.06.2015 al Biroului
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus cele solicitate.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 72 /2015 privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările
necesare la sala de tratament, spaţiu închiriat de către C.M.I. Dr. Cotroază Dobromir Marius – Relu în incinta Dispensarului Policlinic Brad.
Punctul nr. 8. Proiectul de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate
pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Cotroază - Dobromir
Mihaela din incinta Dispensarului Policlinic Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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 cererea înregistrată la Primăria
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Municipiului Brad sub nr. 10396/25.03.2015, doamna Dr. Cotroază - Dobromir Mihaela,
reprezentant legal al C.M.I. Dr. Cotroază -Dobromir Mihaela, a solicitat acordul pentru
modernizarea cabinetului medical pe care-l deţine cu chirie în scopul desfăşurării activităţii
de medicină de familie, spaţiu situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad.
În şedinţa ordinară a consiliului local din luna martie 2015 s-a constatat necesitatea
executării lucrărilor întrucât tâmplăria existentă era într-o stare avansată de uzură datorită
vechimii şi a intemperiilor, domnii consilieri solicitând depunerea unor devize ofertă care
să stea la baza analizei şi acordării avizului de principiu.
Ulterior, doamna Dr. Cotroază - Dobromir Mihaela, prin adresa nr. 57/28.04.2015, a
depus documente justificative cu privire la lucrările ce urmau a fi executate.
Acestea au fost analizate de către consiliul local în şedinţa ordinară din luna aprilie
2015 când domnii consilieri au solicitat executivului să facă demersuri în completarea
documentaţiei cu informaţii complexe şi complete.
Executivul Primăriei Municipiului Brad s-a deplasat la faţa locului unde a constatat
că Devizul - Ofertă depus este concludent pentru lucrările care urmau a fi efectuate, astfel
că prin adresa nr. 17163/29.05.2015 s-a aprobat efectuarea lucrărilor solicitate.
Prin adresa nr. 39/10.06.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
17989/10.06.2015 doamna Dr. Cotroază - Dobromir Mihaela a solicitat rambursarea
cheltuielilor efectuate, anexând în acest sens Factura fiscală nr. 1/04.06.2015 şi Chitanţa nr.
1/04.06.2015 seria YUL.
În urma constatării efectuării lucrărilor aprobate, reprezentanţii Primăriei
Municipiului Brad au întocmit procesul verbal de recepţie nr. 18610/16.06.2015.
Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 18.750/17.06.2015 al Biroului
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus cele solicitate.
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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
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Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 73/2015 privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările
necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Cotroază - Dobromir Mihaela din incinta
Dispensarului Policlinic Brad.
Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 32 /2015 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul
public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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.
32/2015 s-a aprobat închirierea prin licitaţie publică a 15 amplasamente - spaţii din
domeniul public al Municipiului Brad - în vederea amenajării unor terase sezoniere .
Prin Referatul nr. 18.043/10.06.2015 Biroul pentru Administrarea Domeniului Public
şi Privat face cunoscut faptul că s-a mai înregistrat o solicitare pentru amenajare de terasă
sezonieră pe str. Independenţei – adiacent spaţiului deţinut în baza unui contract de
închiriere de către S.C. TATUM TRADE S.R.L. Floreşti.
În urma deplasării în teren s-a constatat că se poate amenaja o terasă sezonieră pe
amplasamentul solicitat în suprafaţă de 12 mp. Amplasamentul identificat se va supune
cerinţelor din Caietul de sarcini, în sensul că terasa se va amenaja cu mochetă de trafic
intens şi se va delimita cu pomi ornamentali sau ghivece de flori pentru a da un aspect cât
mai plăcut spaţiului.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
cele solicitate.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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, necesită votul majorităţii a două treimi din numărul
consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
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Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 74/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 /2015 privind
închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului
Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere.
Punctul nr. 10. Proiectul de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor Municipiului
Brad, Ediţia a XIV-a.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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 Procesul verbal nr. 18.987
încheiat în data de 19.06.2015, cu ocazia întrunirii în şedinţă operativă de lucru, Comisia
constituită prin Dispoziţia Primarului nr. 337/2015 a hotărât ca sărbătorirea Zilelor
Municipiului Brad Ediţia a XIV - a să se desfăşoare în perioada 7 - 9 august 2015, conform
Programului principalelor manifestări cultural - educative, artistice şi sportive, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 5/2015, stabilind totodată şi un program orientativ în
acest sens.
Faţă de cele de mai sus, ţinând cont de faptul că sărbătorirea Zilelor Municipiului
Brad a devenit o tradiţie în localitatea noastră, ajungând deja la Ediţia a XIV – a şi având în
vedere Referatul nr. 18988/19.06.2015 al Casei de Cultură Brad, a propus aprobarea celor
solicitate.
În contextul celor de mai sus a propus alocarea sumei de 100.000 lei, sumă la care se
adaugă veniturile provenite din sponsorizări cu aceeaşi destinaţie.
În articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea Programului orientativ al
manifestărilor ce se vor desfăşura cu prilejul sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a
XIV - a, iar în art. 4 al proiectului de hotărâre a propus ca, alături de comisia constituită
potrivit dispoziţiei primarului, să fie cooptaţi şi cinci consilieri din cadrul Consiliului 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, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, propune ca din comisia care va colabora
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cu membrii comisiei desemnate prin dispoziţia primarului pentru organizarea în condiţii
optime a manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, conform
prevederilor legale să facă parte domnii consilieri locali,preşedinţi ai comisiilor de
specialitate: Circo Aurel Vasile, Podaru vasile, Ştefan Bogdan Mihai, Mureş Mihai şi Duşan
Gheorghe Adrian.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna preşedinte de şedinţă, Angela
Suciu, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost aleşi cu 15
voturi „pentru” domnii consilieri locali, Circo Aurel Vasile, Vasile Podaru, Ştefan Bogdan
Mihai, Mureş Mihai şi Duşan Gheorghe Adrian, să facă parte din comisia care va
colabora cu membrii comisiei desemnate prin dispoziţia primarului pentru organizarea în
condiţii optime a manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad”
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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, doamna preşedinte de
şedinţă, Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2
consilieri locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 75 /2015 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a
XIV-a.
Punctul nr. 11. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul
ANL 2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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. 18.454/15.06.2015
Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat face cunoscut faptul că domnul
Motocea Bogdan - Florin a solicitat rezilierea Contractului de închiriere având ca obiect
locuinţa nr. 14, scara A, din blocul ANL 2010 din Municipiul Brad, str. Dacilor, judeţul
Hunedoara începând cu data de 15.06.2015.
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Astfel această locuinţă a devenit liberă pentru repartizare.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
18.449/15.06.2015 prin care a propus repartizarea acestei locuinţe, doamnei Sav Mariana Ancuţa care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe construite din
fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
În contextul celor de mai sus propune 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, şi 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 76 /2015 privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2010 situat în
Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 12. Proiectul de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 79 din
imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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. 18.569/16.06.2015
Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat face cunoscut faptul că în imobilul
,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului, nr. 2, garsoniera nr. 79 a devenit liberă,
întrucât beneficiarii acesteia, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
15.704/2015 au solicitat încetarea contractului de închiriere.
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Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
repartizarea garsonierei nr. 79 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str.
Spitalului nr. 2.
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.
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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, preşedintele Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement precizează că în
urma analizării dosarelor solicitanţilor de locuinţe, comisia şi-a îndreptat atenţia asupra a
două cazuri sociale şi anume:
- domnul Furdui Ioan - are domiciliul în satul Zdrapţi, comuna Crişcior, nr. 338,
judeţul Hunedoara unde locuieşte de peste 27 ani. Proprietar al acelui imobil este fam.
Gavrileţ;
- nu este căsătorit, dar are un fiu în vârstă de 20 de ani care este
angajat;
- are o proprietate în satul Valea Brad, nr. 131, judeţul Hunedoara
unde are şi o viză de reşedinţă. Declară că este o casă veche, construită din lemn şi
cărămidă nearsă, nelocuită de peste 40 de ani;
- este pensionar şi are un venit de 919 lei lunar;
- motivează solicitarea de obţinere a unei locuinţe cu chirie datorită
certurilor frecvente şi a diferenţelor de religie.
- doamna Teodorescu Elena – are domiciliul în Municipiul Brad, str. Lunca, nr. 83,
judeţul Hunedoara la locuinţa fostului concubin Breşug Sorin. În luna mai 2014 acesta a
vândut imobilul iar solicitanta a fost nevoită să locuiască cu chirie în mai multe locaţii;
- este angajată pe perioadă nedeterminată la S.C.
ROSTXLE ALEX S.R.L.;
- are în întreţinere o fiică Teodorescu Paula – Nicoleta
în vârstă de 13 ani, elevă la Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad şi 1 fiu
Teodorescu Nicolae – Sebastian de 17 ani;
- motivează solicitarea unei locuinţe cu chirie pentru a
le oferii un trai decent celor doi copii.
După prezentarea celor două cazuri sociale domnul consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan, preşedintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement, după deliberarea comisiei precizează că membrii comisiei
propun ca repartizarea garsonierei nr. 79 să se facă numitei Teodorescu Elena.
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În continuare, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1
al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite şi numele celor doi solicitanţi au fost
trecute pe buletinele de vot, doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, a invitat
consilierii la vot.
După vot, doamna preşedinte de şedinţă împreună cu doamna Carmen-Irina Bora,
Secretar al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, doamna Teodorescu
Elena a obţinut 12 voturi „pentru” şi 3 voturi „împotrivă”, iar domnul Furdui Ioana
obţinut trei 3 voturi „pentru” şi 12 voturi „împotrivă”. Astfel s-a aprobat repartizarea
garsonierei nr. 39 din Blocul nr. 105 G, doamnei Teodorescu Elena.”
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 77 /2015 privind repartizarea garsonierei nr. 79 din imobilul ,,Bloc 105
garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 .
Punctul nr. 13. Proiectul de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe
strada Decebal din Municipiul Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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 siguranţa circulaţiei rutiere pe
drumurile publice presupune responsabilităţi majore, atât din partea Poliţiei Rutiere, cât şi
din partea administratorului drumului public, aşa cum rezultă din prevederile Secţiunilor a
III-a şi a IV-a şi ale art. 59 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,
precum şi ale art. 5 din Codul Rutier.
Având în vedere executarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii străzii Decebal
constând în înlocuirea pavajului din piatră cubică cu covor asfaltic, în conformitate cu
prevederile Codului Rutier reglementat prin O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, este necesară şi refacerea semnalizării şi a marcajelor rutiere.
Odată cu refacerea semnalizării şi a marcajelor rutiere, se impune executarea unor
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marcaje suplimentare transversale şi longitudinale, astfel:
1. Trecere pentru pietoni pentru traversarea străzii Decebal, în dreptul Magazinului
Penny Market;
2. Trecere pentru pietoni pentru traversarea străzii Dealul Racovei, în intersecţia cu
str. Decebal;
3. Trecere pentru pietoni pentru traversarea străzii Trandafirilor, în intersecţia cu str.
Decebal;
4. Trecere pentru pietoni pentru traversarea străzii G. Coşbuc, în intersecţia cu str.
Decebal;
5. Trecere pentru pietoni pentru traversarea străzii Eroilor, în intersecţia cu str.
Decebal;
6. Trecere pentru pietoni pentru traversarea străzii Liceului, în intersecţia cu str.
Decebal;
7. Trecere pentru pietoni pentru traversarea străzii Crângului, în intersecţia cu str.
Decebal;
8. Trecere pentru pietoni pentru traversarea străzii Decebal, în dreptul Internatului
Colegiului Naţional Avram Iancu;
9. Trecere pentru pietoni pentru traversarea străzii Crinului, în intersecţia cu str.
Decebal;
10. Trecere pentru pietoni pentru traversarea străzii Obor, în intersecţia cu str.
Decebal;
11. Trecere pentru pietoni la intrarea spre Formaţia de Pompieri, din str. Decebal;
12. Trecere pentru pietoni pentru traversarea străzii Decebal, înainte de intersecţia cu
str. Avram Iancu.
Trecerile pentru pietoni se vor executa prin marcaje paralele cu axa căii de circulaţie,
cu lungimea de 4 m, lăţimea de 0,4 m şi distanţa dintre marcaje de 0,6 m. De asemenea
trecerile pietonale se vor semnaliza pe verticală cu indicatoare de informare cu semnificaţia
„trecere pentru pietoni”.
Marcajul longitudinal de separare a sensurilor de circulaţie se va trasa cu linie
discontinuă simplă, cu excepţia tronsoanelor de drum în pantă şi a segmentului dintre
intersecţia cu str. Liceului şi intersecţia cu str. Traian care este în perimetrul unei instituţii
de învăţământ şi se vor marca cu linie continuă simplă.
De asemenea, toate străzile care au intrare în str. Decebal vor fi semnalizate pe
verticală cu indicatoare de reglementare, conform Planului de Situaţie anexat.
În susţinerea celor de mai sus s-a obţinut Avizul de principiu din partea
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara – Serviciul Rutier.
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 republicată, privind obligaţiile
administratorului de drumuri publice, precum şi ale art. 33 din O.U.G. nr. 195 / 2002
privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărârea consiliului local adoptată, împreună cu Planul de Situaţie la scara 1 : 500, vor
completa documentaţia ce se va înainta Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara –
Serviciul Rutier, în vederea obţinerii Avizului.
Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Referatul Compartimentului Protecţia
mediului, protecţia Muncii nr. 18.663/17.06.2015 a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus aprobarea reglementării circulaţiei rutiere pe str. Decebal din Municipiul
Brad, conform Planului de Situaţie anexat.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
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economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, prezintă Planul de Situaţie, Scara 1:500 a
marcajelor longitudinale şi transversale pe str. Decebal, recent modernizată, precum şi
indicatoarele rutiere cuprinse în proiect, la care s-au adăugat mai multe indicatoare
suplimentare de reglementare şi orientare. Acest Plan a fost înaintat I.P.J. – Serviciul
Poliţie Rutieră, care a emis avizul preliminar anexat documentaţiei, urmând ca odată cu
adoptarea hotărârii de aprobare a marcajelor să se solicite avizul final al Poliţiei Rutiere.
Întrucât SPR nu a formulat obiecţiuni, se propune aprobarea Planului de Situaţie în forma
prezentată.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în
funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinţă, Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2
consilieri locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 78/2015 privind reglementarea circulaţiei rutiere pe strada
Decebal din Municipiul Brad.
Punctul nr. 14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad – activitatea de
curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a
acestora pe timp de polei sau îngheţ.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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. 18.194/18.06.2015
Compartimentul U.L.M. face cunoscut faptul că, în conformitate cu prevederile Legii
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nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicată, precum şi ale Legii nr. 99/2014 pentru modificarea Legii serviciului public de
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, 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.
Prin H.C.L. nr. 100/2014 s-a aprobat atribuirea în gestiune delegată a activităţii de
curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a
acestora pe timp de polei sau îngheţ, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 717/2008
pentru aprobarea Procedurii – Cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de
selecţie – cadru, a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului
– cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice.
După finalizarea acestei proceduri, prin H.C.L. nr. 9/2015 s-a atribuit Contractul de
Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad – activitatea de
curăţare şi transport a zăpezii şi gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ, S.C. ACTIV CONTRUST S.R.L. BUCEŞ.
Contractul de delegare odată atribuit, a fost înaintat A.N.R.S.C. Bucureşti de către
operator în vederea obţinerii licenţei de operare, clasa a III-a, pentru Municipiul Brad.
Prin adresa nr. 309.613/D.C./08.05.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 15.905/14.05.2015, A.N.R.S.C Bucureşti ne pune în vedere rezilierea contractului
încheiat cu S.C. ACTIV CONTRUST S.R.L. BUCEŞ şi totodată organizarea unei noi
proceduri pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii acestei activităţi în
conformitate cu prevederile 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, iar tipul contractului să fie „contract de concesiune de servicii”,
astfel cum este el reglementat de prevederile art. 14 alin. 3 din Legea nr. 101/2006,
republicată.
În contextul celor de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
concesionarea prin licitaţie publică a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad
– activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de
funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, urmând procedura impusă de către
A.N.R.S.C. Bucureşti.
Totodată, la art. 7 al proiectului de hotărâre a propus ca, odată cu intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri, să se abroge prevederile art. 4 din H.C.L. nr. 144/2012, ale H.C.L.
nr.100/2014 şi ale H.C.L. nr. 9/2015 .
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,
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respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, propune ca din Comisia de analiză,
evaluare şi selectare a ofertelor privind concesionarea Serviciului Public de Salubrizare al
Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi
menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ să facă parte ca
membru titular domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, iar ca membru supleant,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan.
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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna preşedinte de şedinţă, Angela
Suciu, a invitat consilierii la vot.
După vot, doamna preşedinte de şedinţă împreună cu doamna Carmen-Irina Bora,
Secretar al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost ales cu 15
voturi „pentru” domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan ca membru titular şi cu
15 voturi „pentru” domnul consilier local Bogdan Mihai Ştefan ca supleant, să facă parte
din Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind concesionarea Serviciului
Public de Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii
de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau
îngheţ.”
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv
8 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinţă, Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2
consilieri locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 79/2015 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a
Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad – activitatea de curăţare şi
transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora
pe timp de polei sau îngheţ.
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Punctul nr. 15. Proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea
unor mijloace fixe de la Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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.
1684/11.06.2015 a Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad prin care solicită
aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe care au o uzură morală şi
fizică de 100% a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.
A precizat că valoarea mijloacelor fixe propuse la casare este de 89,26 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, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv
8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 80/2015 privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe de la
Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad.
Punctul nr. 16. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al
Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul
Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 37/2015.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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.
23

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
73/2010, domnul Fruja Ioan Vasile a fost numit ca membru titular în Consiliul de
administraţie al Spitalului Municipal Brad.
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 18.062/10.06.2015,
domnul Fruja Ioan Vasile a solicitat eliberarea din funcţia de membru titular în Consiliul de
administraţie al Spitalului Municipal Brad.
Având în vedere aceste aspecte se impune numirea unui alt reprezentant al
Consiliului Local al Municipiului Brad ca membru titular în Consiliul de administraţie al
Spitalului Municipal Brad.
În contextul celor de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.73/2010 privind aprobarea transferului
managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la
Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2015, în sensul numirii unui nou reprezentant al
Consiliului Local Brad în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Brad ca urmare
a demisiei domnului Fruja Ioan Vasile.
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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, propune ca din Consiliul de Administraţie
al Spitalului Municipal Brad să facă parte domnul consilier local, Viorel Băda.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. I 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna preşedinte de şedinţă, Angela
Suciu, a invitat consilierii la vot.
După vot, doamna preşedinte de şedinţă împreună cu doamna Carmen-Irina Bora,
Secretar al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost ales cu 15
voturi „pentru” domnul consilier local, Viorel Băda, să facă parte ca membru titular din
Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Brad”.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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
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completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv
8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 81/2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2010 privind
aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal
Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului
Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2015
Punctul nr. 17. Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 49/2015.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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 urma analizării Hotărârii Consiliului
Local nr. 49/2015 de către Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara şi a discuţiilor purtate
pe marginea acesteia, de comun acord s-a decis revocarea acesteia.
Revocarea este motivată de faptul că sintagma folosită în contextul H.C.L. nr.
49/2015, respectiv aceea de „Consiliu Tehnico - Economic”, trebuie înlocuită cu sintagma
„Comisie Tehnico - Economică” pentru o mai bună corelare cu prevederile legale în
vigoare.
Vorbind astfel despre o comisie la nivelul executivului Primăriei Municipiului Brad,
aceasta se impune a fi numită prin dispoziţia primarului şi nu printr-o hotărâre a consiliului
local.
În contextul celor de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2015 privind constituirea Consiliului Tehnico Economic al Municipiului Brad şi aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare
al acestuia.
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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, şi 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
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Local nr. 82 /2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2015.
Punctul nr. 18. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna aprilie 2015.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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. 18.208/11.06.2015, nr.18.831/18.06.2015, nr.18.799/18.06.2015,
şi nr. 18.173/11.06.2015 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,
pentru luna mai 2015.
În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Procesul verbal de inspecţie nr.
18.922/19.06.2015 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 pentru luna aprilie 2015, în sumă de 7.368,43 lei
după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
1.215,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
2.137,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
1.579,00 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
2.437,43 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
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Local nr. 83/2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna aprilie 2015.
Punctul suplimentar nr. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea distanţelor
minime de siguranţă la foc a Halei Pieţei Agro - Alimentare Brad faţă de clădirile
învecinate.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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 pentru implementarea proiectului
„MODERNIZARE PIAŢĂ AGRO –ALIMENTARĂ” cuprins în Lista - Sinteză a
obiectivelor de investiţii pe anul 2015, se află în curs de elaborare documentaţia tehnicoeconomică. În cadrul acesteia, Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P
118-99, aprobat prin Ordinul nr. 27/N/07.04/1999 al Ministrului Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului, impune elaborarea scenariului la incendiu, deoarece hala pieţei este
o construcţie supraterană civilă de interes public.
Din documentaţia topografică a halei rezultă că unele distanţe dintre hală şi clădirile
învecinate sunt mai mici decât distanţele minime de siguranţă la foc reglementate prin art.
2.2.2. al Normativului P 118-99.
Pentru ca proiectul halei să obţină avizul de securitate la incendiu, în conformitate cu
prevederile Notei „2” la Tabelul 2.2.2. din Normativ şi având în vedere adresa înregistrată
la Primăria Municipiului Brad sub nr. 19.063/22.06.2015 a Biroului Individual de
Arhitectură „Mihai Radu Mihai” precum şi Referatul Viceprimarului Municipiului Brad
nr. 19.043/22.06.2015, am propus aprobarea distanţelor minime precizate mai jos, paralel
cu stabilirea şi adoptarea unor măsuri de protecţie compensatorii ce vor fi stabilite prin
proiect şi prin scenariul de siguranţă la foc:
- la sud: 9,10 -19,95 m faţă de spaţiile comerciale;
- la nord : 5,81 m faţă de spaţiile comerciale şi grupul sanitar;
- la est: 35 m faţă de clădirea administraţiei pieţei;
- la vest: 64,76 m faţă de blocul de locuinţe nr. 32.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, 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
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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 în funcţie,
respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri
locali absenţi (Ovidiu Nicolae Jurj şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 84/2015 privind aprobarea distanţelor minime de siguranţă la foc a Halei
Pieţei Agro - Alimentare Brad faţă de clădirile învecinate.
Punctul nr. 19. Informarea nr. 18.091/19.06.2015 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr. 20. Analizarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 17.443/04.06.2015 a PIROMAX TD S.R.L. ROMÂNIA,
privind intenţia de realizare a unui proiect de producere a energiei electrice şi termice prin
disociere moleculară ionică a deşeurilor, în Municipiul Brad.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, prezintă sinteza Scrisorii de intenţie potrivit
căreia se propune realizarea unei Centrale electrice de 1,0 MWe şi 1,3 MWt bazată pe
principiul disocierii moleculare ionice la 400 grade Celsius a deşeurilor municipale.
Aceasta ar urma să fie amplasată pe un teren concesionat de 0,8-1,0 ha, în vecinătatea
obiectivului ECO – Brad şi să folosească materia primă întreaga cantitate de deşeuri
municipale care se colectează şi se supune sortării. O asemenea investiţie privată, estimată
la 10 milioane de euro va contribui la reducerea substanţială a tarifului de salubrizare prin
eliminarea transportului şi depozitării deşeurilor, precum şi la cumpărarea unei energii
electrice ieftine, fără ca obiectivul propus să polueze mediul înconjurător. Potenţialul
investitor aşteaptă de la Consiliul Local Brad o Scrisoare de intenţie sau de interes pentru a
putea susţine proiectul spre finanţare. Un asemenea proiect se consideră extrem de benefic
pentru că, pe lângă avantajele prezentate, generează o cantitate de energie termică practic
gratuită care poate fi valorificată la agenţii economici sau casele particulare din zona de
amplasament.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, precizează că investiţia este benefică întrucât
pe lângă avantajele economice, aceasta nu poluează mediul, valorifică întreaga cantitate de
deşeuri colectate, precum şi întreaga cantitate de nămol rezultată în Staţia de epurare a
apelor uzate. S-au făcut determinări de laborator privind disocierea moleculară a nămolului
şi au rezultat materiale combustibile cu puteri calorice foarte mari. Investiţia este în
totalitate privată, se poate realiza în 8-12 luni şi se amortizează integral în maxim 4 ani.
Solicită emiterea unei Scrisori de intenţie din partea Consiliului Local Brad.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă dacă această investiţie nu va
afecta funcţionalitatea obiectivului ECO Brad realizat pe fonduri europene.
Domnul Aurel Vasile Circo, Viceprimarul Municipiului Brad, răspunde că obiectivul
ECO Brad va ieşi în luna noiembrie de sub monitorizarea U.E., care este impusă pentru o
durată de 5 ani de la punerea în funcţiune, dar acest obiectiv îşi va îndeplini în continuare
rolul, urmând a fi inclus în Sistemul Integrat Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, iar
fracţiunile de deşeuri valorificabile care se sortează şi au preţ de piaţă avantajos nu vor fi
predate ca materie primă la viitoarea centrală. Centrala va fi dimensionată să utilizeze
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întreaga cantitate de deşeuri de cca 5 mii tone/an, dar poate utiliza şi alte genuri de materie
primă combustibilă.
Domnul Primar, Florin Cazacu, atenţionează că este necesar un Studiu de impact
asupra mediului din care să rezulte ce se întâmplă cu reziduurile de ardere, să se perfecteze
un contract de valorificare a deşeurilor şi a nămolului de la Staţia de epurare şi să se
stabilească influenţele asupra tarifelor de salubrizare şi de epurare a apelor uzate. Consideră
necesară prezentarea proiectului în faţa consiliului local înainte de a se lua o decizie de
realizare a investiţiei pe terenul învecinat cu ECO Brad, acesta necesitând parcelare,
evaluare şi organizarea concesiunii prin licitaţie publică.
În consecinţă, se va înainta adresă către beneficiarii proiectului pentru a-i invita în
faţa consiliului local la discuţii.
- prezentarea Contractului de colaborare între SPITALUL Municipal Brad şi
Instituţia de învăţământ postliceal medical: Fundaţia Cultural Umanitară „Henri
Coandă” Oradea/ Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că obiectul acestui contract este
instruirea practică anuală de către Spitalul Municipal Brad a unui număr de 30 de cursanţi
(Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” Brad). Mai aduce la cunoştinţa domnilor
consilieri locali faptul că, dumnealui, în calitate de Primar al Municipiului Brad, a avizat
Contractul de închiriere dintre Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad şi Fundaţia Cultural
Umanitară „Henri Coandă” Oradea.
Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate.
- cererea nr. 18.729/17.06.2015 a S.C. MARTY - FOOD S. R. L. Brad
Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că în urma analizării acestei cereri,
comisiile de specialitate au stabilit că amplasamentul solicitat nu este potrivit pentru o
asemenea activitate. Să i se pună în vedere să-şi amplaseze rulota într-o altă zonă, cum ar fi
zona pieţei alimentare, de exemplu.
Domnii consilieri sunt, în unanimitate, de acord cu cele precizate de către domnul
consilier local, Mihai Mureş.
Punctul Suplimentar nr. 2. Adresa nr. 1466/18.06.2015 a SALUBRITATE S.A.
Deva şi Punctul Suplimentar nr. 3. Adresa nr. 10.562/22.06.2015 a S.C RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara.
Acestea au fost analizate şi discutate împreună întrucât au acelaşi subiect şi anume
susţinerea financiară de la bugetul local a depozitării temporare a deşeurilor municipale, ca
urmare a închiderii definitive a deponeului de la Deva începând cu data de 16 iulie 2015.
Domnul Aurel Vasile Circo, Viceprimar al Municipiului Brad, prezintă conţinutul
ambelor adrese care au apărut ca efect a deciziei luate de Consiliul Judeţean Hunedoara de
a soluţiona depozitarea temporară a deşeurilor din întregul judeţ, până la darea în funcţiune
a viitorului depozit ecologic de la Băcia, aflat în execuţie.
Dintre toate soluţiile posibile (platformă temporară la Deva, transport la Sibiu,
Timişoara sau Arad), cea mai eficientă, din punct de vedere economic, se dovedeşte a fi
amenajarea unei platforme cu membrană geotextilă impermeabilă pe teren privat aparţinând
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S.C. SALUBRITATE S.A. DEVA , iar pentru depozitarea temporară a deşeurilor pe această
platformă şi transportul ulterior la viitorul depozit ecologic s-a negociat un tarif de 80
lei/tonă + TVA, care să fie suportat de la bugetele locale. Pentru Municipiul Brad, tariful de
depozitare va fi de 35 lei/tonă +TVA , deoarece în tariful de salubrizare actual este inclusă
taxa de depozitare de 45 lei/tonă +TVA pe care o încasează de la operatorul S.C. RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A .TIMIŞOARA acelaşi beneficiar S.C. SALUBRITATE S.A.
DEVA. S-a efectuat calculul cheltuielilor suplimentare descrise anterior şi acestea sunt de
48 mii lei până la sfârşitul anului, urmând ca aceasta să fie valoarea viitorului contract de
depozit încheiat între U.A.T. Brad şi SC SALUBRITATE S.A. DEVA şi, în acest mod, nu
mai este necesară recalcularea şi aprobarea unui nou tarif de salubrizare. Acest procedeu a
fost acceptat de toate U.A.T. - urile din judeţ, dintre care U.A.T. Brad este cea mai
avantajată deoarece va suporta doar 35 lei/tonă + TVA.
Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă de ce trebuie suportată această cheltuială
din bugetul local.
Domnul Aurel Vasile Circo, Viceprimarul Municipiului Brad, răspunde că pentru a nu
încărca populaţia cu costuri suplimentare şi pentru că aşa s-a hotărât la nivelul întregului
judeţ. Precizează că cheltuielile lunare se vor suporta din capitolul bugetar „Salubritate”, în
cadrul căruia există prevedere bugetară acoperitoare, astfel încât la această dată nu este
necesară rectificarea bugetului.
Domnul Primar, Florin Cazacu, susţine că tariful propus de SC SALUBRITATE SA
DEVA va trebui să fie aprobat prin hotărâre de consiliu iar la şedinţă să fie invitată şi
conducerea operatorului S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA .
Punctul Suplimentar nr. 4. Informarea nr. 19.397/24.06.2015 a domnului Florin
Cazacu, Primarul Municipiului Brad cu privire la efectuarea concediului de odihnă în
perioada 29.06.2015 – 06.07.2015.
Domnii consilieri local au luat act despre această informare.
Se trece la următorul punct şi anume: DIVERSE.
Domnul Primar, Florin Cazacu, informează că în şedinţa ordinară a Consiliului
Local Brad din luna martie 2015 a fost prezentată Hotărârea nr. 2/2015 a Adunării
Generale a A.D.I. „Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” prin care s-a
aprobat cotizaţia anuală de 2,5 lei/locuitor care va fi achitată de membrii asociaţiei. În
continuare prezintă modul de utilizare a fondurilor asociaţiei constatând că urmează
achiziţionarea unui autoturism de teren, realizarea unor sisteme de supraveghere video la
adăposturi, achiziţionarea unor clădiri şi terenuri de la I.S.U. Hunedoara pentru amenajarea
unui adăpost pentru câini, precum şi aderarea unor comune ca membrii ai asociaţiei. Pentru
plata cotizaţiei de membru consideră necesară o hotărâre de consiliu.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă de ce se întârzie cu proiectul de
reabilitare a blocului alimentar de la Grădiniţa „Floare de Colţ” Brad.
Domnul Aurel Vasile Circo răspunde că Devizul General iniţial a fost subevaluat
dintr-o eroare a proiectantului, motiv pentru care a fost restituit în vederea actualizării
acestuia. Noul Deviz General va avea o valoare cu mult mai mare, dar nu va putea fi
aprobat decât după rectificarea bugetului local, Lista Sinteză de Investiţii care este posibilă
doar începând cu luna iulie.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru acoperirea diferenţei de valoare
se impune renunţarea la un obiectiv de investiţii, posibil „modernizarea str. Ion Creangă”.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, reclamă existenţa unor gropi în covorul
asfaltic pe str. I Iunie şi defecţiuni la puntea de pe str. 1 Iunie, solicitând repararea acestora.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că puntea este în lucru, iar cu privire la
gropi, le va avea şi pe acestea în vedere.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, susţine că ar trebui găsit un loc de
parcare pentru autoturismele care parchează pe strada Libertăţii blocând un sens de mers,
eventual prin spatele blocurilor.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că va căuta soluţii şi pentru această
problemă.
Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, solicită repararea punţii pietonale
peste Criş între cele două pieţe.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că se lucrează la Devizul estimativ al
lucrării.
Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 24.06.2015.
Brad, 24.06.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ANGELA SUCIU

SECRETAR,
CARMEN-IRINA BORA
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