ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 24 iulie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 24 iulie 2015 s-a făcut în data de 19.06.2015 prin Dispoziţia nr. 390/20.07.2015 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 20.07.2015, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi, la început 15 consilieri locali din cei 17 consilieri locali
în funcţie, 1 consilier local fiind absent motivat - Aurel Vasile Circo ( concediu medical) şi
1 consilier local anunţându-şi întârzierea- Ioan Florin Străuţ, ulterior 16 consilieri locali.
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 Marius Benea delegat sătesc în satul Mesteacăn.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora, Secretar al Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat : domnul ec. Gheorghe Para - Director General
Marketing Economic SC Retim Ecologic Service SA Timişoara, domnul Florin Jurca Manager Spitalul Municipal Brad, domnul ing. Adrian Grosu - Director SC Termica Brad
SA, domnul ec. Laurenţiu Verdeş – Director Economic Spitalul Municipal Brad, domnul dr.
Lucian Miron - Director Medical Spitalul Municipal Brad, doamna Mariana Bordea –
contabil - şef SC Termica Brad SA şi domnul Ioan Csernatoni - Şef Punct Lucru Brad - SC
Retim Ecologic Service SA Timişoara.
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 24 iunie 2015 care a fost aprobat cu 15 voturi
„pentru”, 1 consilier local fiind absent motivat - Aurel Vasile Circo ( concediu medical) şi
1 consilier local anunţându - şi întârzierea - Ioan Florin Străuţ.
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Totodată, Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad reaminteşte
consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusi , are
un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1 ) sunt
nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ.
Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, dă
cuvântul doamnei consilier local, Angela Suciu, pentru a 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 aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2015 a
bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local
Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de prestări servicii
pentru depozitarea temporară a deşeurilor cu Salubritate S.A. Deva şi a diferenţei la tariful
de depozitare temporară a deşeurilor municipale – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind achitarea unei cotizaţii anuale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din
proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi
valorificarea acesteia – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
166/2014 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de
investiţii „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE BLOC ALIMENTAR LA GRĂDINIŢA CU
PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE COLŢ” BRAD”– iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
15/2015 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de
investiţii „CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE - BRAD”– iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 103 din imobilul
,,Bloc
105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere – ap. 1 din blocul 1B
situat în Brad, str. Libertăţii, jud. Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna iunie 2015 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
11. Informarea nr. 20.896/15.07.2015 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
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judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
12. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al
anului 2015.
13. Analizarea unor cereri şi adrese:
- Cererea nr. 20.343/07.07.2015 a domnului Dănescu Marin;
- Nota nr. 21.039/16.07.2015 a Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului
Urbanism Investiţii;
- Adresa nr. 14167/29.04.2015/ C.M.I. PULS – Dr. Dan Maria.
14. Diverse.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că înţelege să retragă punctul 3 de pe
ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de
prestări servicii pentru depozitarea temporară a deşeurilor cu Salubritate S.A Deva şi a
diferenţei la tariful de depozitare temporară a deşeurilor municipale.
Totodată, Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii
de zi cu următorul punct:
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind modificarea temporară a tarifelor pentru
activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad pe anul 2015.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, supune aprobării suplimentarea propusă
care se aprobă cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat ( Aurel Vasile Circo
- concediu medical) şi 1 consilier local anunţându-şi întârzierea - Ioan Florin Străuţ.
Întrucât în sală este prezent domnul ec. Gheorghe Para - Director General Marketing
Economic SC Retim Ecologic Service SA Timişoara, domnul Primar Florin Cazacu,
propune ca punctul suplimentar să devină punctul 1 de pe ordinea de zi.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, supune aprobării propunerea domnului
Primar care se aprobă cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat ( Aurel
Vasile Circo- concediu medical) şi 1 consilier local anunţându-şi întârzierea - Ioan Florin
Străuţ.
În urma acestei modificări, punctul 1 de pe ordinea de zi devine punctul 2, iar punctul
2 de pe ordinea de zi devine punctul 3.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat
(Aurel Vasile Circo - concediu medical) şi 1 consilier local anunţându-şi întârzierea - Ioan
Florin Străuţ.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind modificarea temporară a tarifelor pentru
activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad pe anul 2015.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre .
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere adresa nr.
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21604/23.07.2015 a S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA şi respectiv
adresa nr. 21641/24.07.2015 prin care se solicită creşterea temporară a tarifelor pentru
activităţile de salubrizare prestate pe raza Municipiului Brad pe anul 2015 necesare în
vederea acoperirii costurilor suplimentare de depozitare, până la intrarea în funcţiune a
depozitului conform de la Bârcea Mare, judeţul Hunedoara, precum şi Referatul nr.
21642/24.07.2015 al Compartimentului Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
cele solicitate.
Această solicitare este motivată de închiderea depozitelor de deşeuri municipale
Orăştie şi Deva şi construirea unei platforme separate la Salubritate SA Deva pentru
depozitare temporară până la intrarea în funcţiune a depozitului conform de la Bârcea Mare,
judeţul Hunedoara.
Tarifele modificate vor fi doar cele pentru activităţile de „colectare, transportat şi
neutralizat deşeuri menajere şi asimilabile de la populaţie”, „colectat, transportat şi
neutralizat deşeuri menajere şi asimilabile de la agenţi economici şi instituţii publice”,
„transportul gunoiului stradal cu încărcare manuală” şi respectiv „transportul gunoiului
stradal cu încărcare mecanizată” şi vor fi valabile pe o perioadă determinată, respectiv de la
data de 1 august 2015 până la intrarea în funcţiune a depozitului conform de la Bârcea
Mare, judeţul Hunedoara.
Menţionează că tarifele pentru activităţile desfăşurate de către operatorul de
salubrizare nu au suferit creşteri datorate modificării indicelui preţului de consum general
din luna februarie 2015.
De asemenea, precizează că în bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2015, la
cap. bugetar 74 - Protecţia mediului sunt prevederi bugetare acoperitoare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, după citirea proiectului de hotărâre şi profitând de
prezenţa domnului Gheorghe Para - Director General Marketing Economic SC Retim
Ecologic Service SA Timişoara, propune ascultarea prezentării acestuia cu privire la
modalitatea de depozitare a deşeurilor în contextul închiderii Deponeului de deşeuri de la
Deva şi a deschiderii unui nou Deponeu la Bârcea.
Domnul Director Gheorghe Para, precizează că este director de marketing la S.C.
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara şi că a venit în faţa consiliului local pentru
a explica de ce s-a ajuns la această situaţie. Acesta menţionează că Deponeurilor au o
scadenţă de închidere conform H.G. nr. 349/2005 şi a Acordului dintre România şi Uniunea
Europeană. În acest context, S.C Retim a discutat cu reprezentanţii Consiliului Judeţean
Hunedoara diferite variante de depunere a deşeurilor din judeţ. Astfel, la Deva s-a găsit
soluţia de a se construi o platformă temporară până la intrarea în funcţiune a Deponeului de
la Bârcea Mare. De asemenea, s-au început discuţiile cu reprezentanţii Agenţiei pentru
Protecţia Mediului în vedere obţinerii avizelor necesare.
Domnul Director Para, arată că în zona Bradului, SC Retim colectează 240-280 tone
gunoi pe lună, din care 150 tone le valorifică energetic. Mai face cunoscut faptul că, iniţial,
s-a luat decizia să se plătească o taxă de colectare a deşeurilor de către autorităţile
administraţiei publice locale. De asemenea, domnul Director Para precizează că a solicitat
ca la licitaţia ce se va organiza pentru depozitul nou, deşeurile să fie preluate cu titlu gratuit
pentru a nu împovăra populaţia, iar cantitatea ce va fi colectată la depozitul Deva se va
transfera de operatorul Salubritate Deva dar depunerea nu se va mai plăti. Mai face
cunoscut faptul că reprezentanţii Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara au prezentat 2
variante şi anume:
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-

administraţia publică locală să rezilieze contractul actual cu SC Retim şi să
organizeze licitaţie publică în scopul încheierii unui nou contract de
concesiune cu Salubritate SA Deva;
modificarea contractelor existente să se facă printr-un act adiţional prin
creşterea tarifului .
Această a doua variantă ar părea cea mai eficientă şi legală, fiind agreată şi de
reprezentanţii Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara. Acesta mai arată că suntem azi în
situaţia de a adopta o hotărâre în sistem de urgenţă pentru o perioadă determinată, în
condiţiile în care la ora actuală se discută să se introducă acciză de 80 lei/tonă, SC Retim
plătind în prezent Depozitului de la Deva 45 lei/tonă. În acest context, domnul Director
Para, propune domnilor consilieri să fie de acord cu modificarea temporară a tarifului
începând cu data de 01.08.2015 până la intrarea în funcţiune a depozitului de la Bârcea
Mare. De asemenea, domnul Director Para mai arată că zona Bradului este destul de greu
de susţinut financiar plus distanţa mare la care trebuie duse deşeurile, variantele fiind:
Petroşani, Sibiu, Arad. Arată, totodată, că SC Retim va susţine financiar această jumătate de
lună până la 1 august 2015 când se vor aplica tarifele modificate.
Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă dacă se estimează o perioadă de timp până
când se va finaliza depozitul de la Bârcea.
Domnul Director Para, precizează că până în aprilie - mai 2016 ar trebui să fie
finalizat depozitul, în contextul în care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a
Deşeurilor lucrează la documentaţia de începere a licitaţiei pentru colectarea şi transportul
deşeurilor, însă dânsul personal nu poate garanta acest lucru.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, precizează că, Consiliul Local Simeria a
aprobat ca diferenţa de tarif să fie suportată de Unitatea Administrativ Teritorială Simeria şi
în acest context întreabă de ce nu este posibil acest lucru şi la noi.
Domnul Director Para arată că, într-adevăr Consiliul Local Simeria a aprobat o
asemenea hotărâre, dar Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara o consideră nelegală şi
solicită revocarea acesteia.
Domnul consilier local, Ştefan Dorel Leaha, menţionează că trebuie adus la
cunoştinţa populaţiei şi a Asociaţiilor de Proprietari faptul că tariful s-a modificat doar
temporar .
În timpul discuţiilor ajunge domnul consilier local , Ioan Florin Străuţ.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, îi mulţumeşte domnului Director
Gheorghe Para pentru prezentare.
Domnul consilier local, Ştefan Dorel Leaha, 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
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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 mai 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
prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat (Aurel Vasile Circo), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2015 privind modificarea temporară a tarifelor
pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE
SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad pe anul 2015 .
Punctul nr. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul II 2015 a bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor subordonate
Consiliului Local 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 la iniţierea proiectului de hotărâre a
avut în vedere Referatul nr. 21.091/17.07.2015 al Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate,
Taxe şi Impozite Locale şi în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobare Consiliului Local
execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă execuţia bugetară a anului
precedent.
În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul II 2015 a bugetului local al Municipiului Brad, după cum urmează:
- la venituri în sumă de 17.961.530 lei din care la secţiunea de funcţionare
14.831.457 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 3.130.073 lei;
- la cheltuieli în sumă de 13.896.171 lei, din care la secţiunea de funcţionare
10.864.142 lei şi la secţiunea de dezvoltare 3.032.029 lei;
- şi un excedent bugetar de 4.065.359 lei.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul II 2015 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după
cum urmează:
- la venituri în sumă de 5.477.672 lei ;
- la cheltuieli în sumă de 5.272.704 lei;
- şi un excedent bugetar de 204.968 lei.
În contextul celor de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
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propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2015 a bugetului Municipiului Brad şi
al instituţiilor subordonate Consiliului Local Brad.
Domnul consilier local, Ştefan Dorel Leaha 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. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali
prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier
local absent motivat Aurel Vasile Circo ), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
86/2015 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2015 a bugetului
Municipiului Brad şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Brad.
Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 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.
21.092/17.07.2015 al Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale,
prin care se propune rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 cu suma de
1416,98 mii lei, a 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 37.999,10 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 39.557,97 mii lei.
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de 416,98
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mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 39.02 – venituri din valorificarea unor bunuri ……………………… 2,00 mii lei
- 42.02- subvenţii de la bugetul de stat………………………… …1.414,98 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…………………… 2,00 mii lei;
- 81.02 – combustibil şi energie ……………………………… 1.176,89 mii lei;
- 84.02- transporturi……………………………………………. 238,09 mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică prin virări de
credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- capitolul bugetar 51.02 – autorităţi publice
(+) 14,00 mii lei
- capitolul bugetar 65.02 –învăţământ
(+) 175,00 mii lei
- capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie
(-) 201,00 mii lei
- capitolul bugetar 70.02 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (+) 175,50 mii lei
- capitolul bugetar 81.02 – combustibil şi energie
(+) 265,00 mii lei
- capitolul bugetar 84.02 – transporturi
(-) 428,50 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, Ştefan Dorel Leaha, 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. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali
prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” şi 1 consilier
local absent motivat (Aurel Vasile Circo), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
87/2015 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015.
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Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind achitarea unei cotizaţii anuale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor
fără stăpân” Deva, 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 Hotărârea Consiliului Local
nr.48/2012, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”
Deva, judeţul Hunedoara.
Ulterior, în scopul aplicării prevederilor Legii nr. 258/2013 şi ale H.G. nr.
1059/23.12.2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2014 s-a aprobat delegarea
activităţii ,,Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân” din Municipiul Brad, Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”
Deva, judeţul Hunedoara.
Această Asociaţie a funcţionat pe o perioadă de trei ani cu fonduri provenind doar
din cotizaţia principalului membru fondator, Consiliul Judeţean Hunedoara.
Datorită faptului că, în prezent, Consiliul Judeţean Hunedoara nu mai poate susţine
integral din fonduri proprii funcţionarea Asociaţiei fără investiţii suplimentare necesare în
activitatea specifică, prin Hotărârea nr. 2 din 19.03.2015 Adunarea Generală a A.D.I.
„Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” a aprobat instituirea cotizaţiei
anuale a membrilor asociaţiei în cuantum de 2,5 lei/locuitor, respectiv suma de 34.773 lei
pentru Municipiul Brad.
Urmare acestei hotărâri şi ţinând cont de Referatul nr. 20.939/16.07.2015 al
Compartimentului Situaţii de Urgenţă, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus cele solicitate.
Domnul consilier local, Ştefan Dorel Leaha, 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 Primar Florin Cazacu, întreabă dacă se aplică retroactiv sau nu tariful.
Doamna Secretar, Carmen Irina Bora, menţionează că tariful se aplică doar de la
adoptarea hotărârii.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită să se poarte o corespondenţă în acest sens
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cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor
fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara.
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
prezenţi, 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 16 voturi „pentru” şi 1 consilier
local absent motivat( Aurel Vasile Circo ), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
88/2015 privind
achitarea
unei cotizaţii
anuale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva,
judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă
lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi
exploatarea şi valorificarea acesteia.
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 Municipiul Brad deţine în proprietatea
publică teren cu vegetaţie forestieră în UP 2 Brad, bazinet Valea Brad şi în UP 3 Baia de
Criş, bazinet Birtin.
Administrarea fondului forestier deţinut se face potrivit reglementărilor Codului
Silvic - Legea nr. 46/2008 şi ale H.G. nr. 85/2004 privind aprobarea Regulamentului de
vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, în baza
Contractului de Administrare.
Prin Actul de punere în valoare nr. 817.762-HD-117/08.05.2015 se aprobă
exploatarea în regim silvic a cantităţii de 9 mc. volum net, masă lemnoasă provenită din
Partida - COCOŞU.
A propus ca această cantitate de masă lemnoasă să fie introdusă într-o licitaţie de
vânzare masă lemnoasă pe picior organizată în cadrul Direcţiei Silvice Hunedoara, la un
preţ de pornire de 50 lei/mc.
Contravaloarea masei lemnoase rezultată în urma valorificării prin licitaţie publică se
virează prin Ocolul Silvic Brad în contul de venituri provenite din vânzări la bugetul local
al Municipiului Brad.
În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 21.035/16.07.2015 al
Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea
publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea
acesteia.
Domnul consilier local, Ştefan Dorel Leaha, 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, 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 total al 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 16 voturi „pentru” şi 1 consilier
local absent motivat (Aurel Vasile Circo), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
89/2015 trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în
proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea
acesteia.
Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr. 166/2014 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţii „ EXTINDERE ŞI MODERNIZARE BLOC ALIMENTAR LA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE COLŢ” 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 că prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 166/2014 s-a aprobat Documentaţia tehnico-economică elaborată în
faza DTAC, pentru obiectivul de investiţii „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE BLOC
ALIMENTAR LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE COLŢ”
BRAD la o valoare estimativă de 140.000 lei, sumă alocată prin Anexa 3 la Bugetul de
Venituri şi Cheltuieli 2015 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2015.
Pe parcursul elaborării fazei „Proiect Tehnic” s-a constatat că modificările de flux ce
se impun în bucătăria existentă, presupun unele recompartimentări care necesită
desfiinţarea unor pereţi de rezistenţă şi crearea altor pereţi cu goluri impuse (uşi, ferestre).
Aceste modificări constructive au condus la necesitatea efectuării unei expertize tehnice a
clădirii existente, iar prin aceasta sunt impuse subzidiri şi consolidări suplimentare, care nu
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au fost estimate în faza iniţială DTAC.
Modificările impuse au necesitat refacerea listelor de cantităţi şi, implicit, reevaluarea
Devizului General a cărui valoare recalculată, cu TVA 24%, este de 314.968,51 lei cu
TVA.
Actualizarea Devizului General, într-o astfel de etapă este permisă prin prevederea
HG. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Anexa 4, art. 5, lit. b şi c, care
prevede că devizul general se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este
necesar, dar de regulă la data solicitării autorizaţiei de construire şi la data organizării
procedurii de atribuire a contractului de lucrări.
Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 20.985/15.07.2015 al Biroului
Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii „EXTINDERE ŞI
MODERNIZARE BLOC ALIMENTAR LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
„FLOARE DE COLŢ” BRAD care are o valoare totală de 314.968,51 lei cu T.V.A., din
care C+M este de 295.479,06 lei cu T.V.A..
Domnul consilier local, Ştefan Dorel Leaha, 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, Ştefan Dorel Leaha, întreabă cine va întocmi caietul de
sarcini.
Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că Grădiniţa cu Program Prelungit “Floare de
Colţ” Brad nu are personal de specialitate, caietul de sarcini urmând să fie întocmit de
personalul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brad, existând de fapt şi o
solicitare scrisă în acest sens.
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
prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
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Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinţă,
Angela Suciu, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” şi 1 consilier
local absent motivat (Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 90
/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 166/2014 privind
aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „
EXTINDERE ŞI MODERNIZARE BLOC ALIMENTAR LA GRĂDINIŢA CU
PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE COLŢ” BRAD.
Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr. 15/2015 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţii „CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE - 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 Hotărârea Consiliului Local nr.
15/2015 s-a aprobat Documentaţia tehnico-economică, faza DALI, pentru obiectivul de
investiţii „CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE - BRAD” la o valoare de
396.732 lei, sumă alocată prin Anexa 3 la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2015, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2015.
Pe parcursul elaborării fazei „Proiect Tehnic”, ulterior aprobării fazei DALI, s-a
constatat, în conformitate cu expertiza tehnică, necesitatea desfacerii peretelui interior de 30
cm. grosime din cărămidă, şi înlocuirea acestuia cu o grindă metalică, ceea ce presupune
cheltuieli suplimentare.
De asemenea, în urma rezultatelor breviarului de calcul din Proiectul Tehnic, pentru
asigurarea în încăperile imobilului a unui climat corespunzător desfăşurării activităţilor în
condiţii de confort fiziologic pe perioada iernii, au rezultat unele diferenţe în plus faţă de
faza DALI, şi anume a fost necesară mărirea suprafeţei radiante a corpurilor de încălzire
existente în clădire şi suplimentarea numărului de corpuri de încălzire faţă de faza DALI,
rezultând astfel şi o redimensionare a instalaţiei de încălzire faţă de faza DALI. Prin soluţia
tehnică adoptată, s-au asigurat faţă de soluţia precedentă, condiţii interioare de confort
pentru un număr mai mare de încăperi decât cel prevăzut iniţial.
La elaborarea proiectului în faza DALI, considerându-se că instalaţia electrică
existentă nu va suferi modificări, nu s-au prevăzut următoarele lucrări la instalaţiile
electrice:
- demontarea instalaţiilor electrice existente;
- coloana de alimentare de la firida de branşament la tabloul general cu conductori
din cupru de secţiune 3 x 50 + 25 + 16 mm. introdusă în tub de protecţie PVC 63 mm;
- coloanele trifazate de alimentare la saunele electrice cu conductori din cupru de
secţiune 5 x 4 mm. introduse în tub de protecţie PVC 25 mm;
- iluminatul de securitate pentru evacuare necesar conform art. 7.23.7.1. din
Normativul I - 2011 la toaletele cu suprafaţa mai mare de 8 m2 alimentat prin cabluri CYYF cu intarziere marita la propagarea flacarii introduse în tub PVC 20 mm;
- iluminatul de securitate împotriva panicii necesar conform art. 7.23.9.1. din
Normativul I - 2011 la încăperile cu suprafaţa mai mare de 60 m2 compus din corpuri de
iluminat fluorescente FIPAD 2 x 18W echipate cu kit de emergenta de 36W alimentate prin
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cabluri CYY-F cu intarziere marita la propagarea flacarii introduse in tub PVC 20 mm;
La elaborarea documentaţiei în faza P.T. + D.E. au fost aduse îmbunătăţiri şi
completări impuse de Normativul I 7- 2011 privind:
- amplasarea tablourilor electrice de distribuţie în centrele de greutate ale sarcinii
electrice;
- prevederea unui tablou special pentru iluminatul de securitate;
- iluminat de securitate pentru evacuare la toaletele cu suprafaţa mai mare de 8 m2;
- prevederea iluminatului de securitate împotriva panicii;
- prevederea circuitor de rezervă în tablourile electrice.
Prin soluţia adoptată în faza PT s-au prevăzut dotări specifice activităţilor sportive şi
de agrement mai performante.
Având în vedere menţiunile anterioare, valoarea recalculată a Devizului General este
de 547.155 lei cu TVA din care C + M 314.294 lei cu TVA.
Actualizarea Devizului General într-o astfel de etapă este permisă prin prevederea
HG. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Anexa 4, art. 5 lit. b şi c, care
prevede că devizul general se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este
necesar, dar de regulă la data solicitării autorizaţiei de construire şi la data organizării
procedurii de atribuire a contractului de lucrări.
Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 20.386/08.07.2015 al Biroului
Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii „CENTRU DE
AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE - BRAD” care are o valoare totală de 547.155 lei
cu T.V.A., din care C + M este de 314.294 lei cu T.V.A.
Domnul consilier local, Ştefan Dorel Leaha, 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
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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 16 voturi „pentru” şi 1 consilier
local absent (Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2015
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 15/2015 privind aprobarea
Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „CENTRU DE
AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE - BRAD”.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 103 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. 21.141/17.07.2015
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. 103 a devenit
liberă, întrucât beneficiarul acesteia, acumulând foarte multe datorii la plata chiriei, a fost
acţionat în judecată şi, în baza hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă, a fost
evacuat.
În contextul celor de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
repartizarea garsonierei nr. 103 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, Ştefan Dorel Leaha, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul 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
patru cazuri sociale şi anume:
- domnul Matei Alexandru
– are domiciliul în municipiul Brad, strada Cuza-Vodă, bl. 12, ap. 31,
judeţul Hunedoara, în apartamentul proprietatea surorii sale, Matei Sanda.
- este căsătorit dar separat în fapt de soţia sa de 2 ani şi nu are copii;
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- până în urmă cu 2 ani a locuit împreună cu soţia sa în imobilul
proprietatea acesteia, situat în comuna Luncoiu de Jos, nr. 149, judeţul Hunedoara;
- este angajat în funcţia de administrator al SC Sara SRL Luncoiu de
Jos;
- motivează solicitarea de obţinere a unei locuinţe cu chirie datorită
faptului că în locuinţa proprietatea surorii, aceasta se gospodăreşte împreună cu concubinul
şi fiica sa, nefiind spaţiu suficient şi pentru el.
- doamna Paraschiv Lenuţa Dana
– are domiciliul în comuna Blăjeni, sat Sălătruc, nr. 65, judeţul
Hunedoara şi reşedinţa în municipiul Brad, strada Libertăţii, bl. A9, sc.2, ap. 30, judeţul
Hunedoara;
- este căsătorită dar separată în fapt de soţul său; are 2 copii care
locuiesc împreună cu bunicii paterni în comuna Blăjeni; soţul este plecat în străinătate,
fiind şofer de tir;
- din adeverinţa eliberată de SC Melania New Alesd- punct de lucru
Criscior, rezultă că aceasta a fost angajată pe durată determinată până în data de
06.10.2014.
- motivează solicitarea de obţinere a unei locuinţe cu chirie pe faptul că
nu mai poate locui la socri, fiindcă soţul când se întoarce acasă din cursă nu mai vrea să o
găsească acolo.
- doamna Betea Maria Rita
- are domiciliul în municipiul Brad, strada Aleea Patriei, bl. 60, ap. 1,
judeţul Hunedoara, apartamentul fiind proprietatea soacrei sale;
- este căsătorită dar separată în fapt de soţul său şi are un copil de 14 ani
în întreţinere;
- este angajată la SC ROSTYLE ALEX SRL BRAD;
- motivează solicitarea de obţinere a unei locuinţe cu chirie pe faptul că
unde locuieşte în prezent este proprietatea soacrei sale.
- 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.
După prezentarea celor patru 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 repartizarea acestei locuinţe domnului Furdui Ioan.
Domnii consilieri propun totuşi ca toţi cei patru solicitanţi să fie trecuţi pe buletinele
de vot.
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 patru solicitanţi au fost
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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, domnul Furdui Ioan a
obţinut 16 voturi „pentru”, domnul Matei Alexandru nu a obţinut nici un vot, doamna
Paraschiv Lenuţa nu a obţinut nici un vot, doamna Betea Maria nu a obţinut nici un vot.
Astfel s-a aprobat repartizarea garsonierei nr. 103 din Blocul nr. 105 G, domnului Furdui
Ioan.”
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 16 voturi „pentru” şi 1 consilier
local absent motivat (Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
92/2015 privind repartizarea garsonierei nr. 103 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere”
situat în Brad str. Spitalului nr. 2 .
Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere – ap. 1
din blocul 1B situat în Brad, str. Libertăţii, jud. 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 prin Referatul nr. 21.142/17.07.2015
Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat face cunoscut faptul că în blocul
1B situat în Brad str. Libertăţii, garsoniera – ap. 1 a devenit liberă, întrucât beneficiarul
acesteia, acumulând foarte multe datorii la plata chiriei, a fost acţionat în judecată şi, în
baza hotărârii judecătoreşti definitivă şi irevocabilă, a fost evacuat.
În contextul celor de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus repartizarea unei garsoniere – ap. 1 din blocul 1B situat în Brad str. Libertăţii, jud.
Hunedoara.
Locuinţa din Brad, str. Libertăţii, bloc 1B, ap. 1, parter este compusă dintr-o cameră
de locuit cu suprafaţa de 12,38 mp. şi baie cu WC cu suprafaţa totală de 4,68 mp.
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, Ştefan Dorel Leaha, 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
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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.
După prezentarea celor trei cazuri sociale care se regăsesc la proiectul de mai sus,
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 atribuirea locuinţei doamnei Betea Maria.
Domnii consilieri locali propun ca pe buletinele de vot să fie trecuţi toţi cei 3
solicitanţi.
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 trei solicitanţi au fost
trecuţi 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 Betea Maria a
obţinut 15 voturi” pentru” şi 1 vot” împotrivă, domnul Matei Alexandru nu a obţinut nici
un vot, doamna Paraschiv Lenuţa a obţinut un vot „pentru” şi 15 „împotrivă”. Astfel s-a
aprobat repartizarea ap. 1 din blocul 1B situat în Brad, str. Libertăţii, jud. Hunedoara
doamnei Betea Maria”.
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 16 voturi „pentru” şi 1 consilier
local absent motivat (Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
93/2015 privind repartizarea unei garsoniere – ap.1 din blocul 1B, situat în Brad str.
Libertăţii, judeţul Hunedoara .
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna iunie 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.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresele înregistrate la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 20.799/14.07.2015, nr. 20.709/13.07.2015, nr. 20.805/14.07.2015
şi nr. 20.764/14.07.2015 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 iunie 2015.
În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Procesul verbal de inspecţie nr.
21.072/16.07.2015 al Compartimentului Audit Public Intern, am 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 iunie 2015, în sumă de 6.243,17 lei
după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
1.034,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
1.714,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
1.367,00 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
2.128,17 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.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad, dezbaterea
prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Ştefan Dorel Leaha, 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 .
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, Impozite şi Taxe 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 a două treimi din numărul
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 16 voturi „pentru” şi 1 consilier
local absent motivat (Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 94
/2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
şi didactice auxiliare pentru luna iunie 2015.
Punctul nr. 11. 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.
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Punctul nr. 12. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în
semestrul I al anului 2015.
Domnii consilieri locali au luat act despre acest raport.
Punctul nr. 13. Analizarea unor cereri şi adrese:
- Cererea nr. 20.343/07.07.2015 a domnului Dănescu Marin;
Domnul Primar Florin Cazacu dă citire acestei cereri prin care domnul Dănescu
Marin solicită să i se aprobe concesionarea unei suprafeţe de 7.894 mp. teren situat în Brad,
sat Valea Brad ( fosta Pescărie) şi reamenajarea acesteia.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită consiliului local un aviz de principiu pentru
comandarea unei documentaţii în vederea identificării suprafeţei reale din teren în urma
suprapunerii cu suprafaţa tabulară din cartea funciară, urmând ca, ulterior, să se pună în
discuţie o eventuală concesionare.
Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate şi au dat avizul solicitat.
Nota nr. 21.039/16.07.2015 a Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului
Urbanism Investiţii;
Domnul Primar, Florin Cazacu dă citire notei cu privire la oportunitatea de prelungire
a străzii Dacilor până în strada Moţilor, respectiv DN 74 şi solicită consiliului local un
acord de principiu şi puncte de vedere din partea domnilor consilieri .
Domnul consilier local, Ioan Hărăguş, arată că este o idee foarte bună şi ar fi foarte
bine să se realizeze acest proiect cât mai repede.
Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate şi au dat acordul solicitat.
- Adresa nr. 14167/29.04.2015/ C.M.I. PULS – Dr. Dan Maria.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire adresei prin care doamna dr. Dan Mariareprezentant legal al CMI ”PULS„ BRAD, în calitate de chiriaş al Cabinetului Medical din
Dispensarul Policlinic Brad, solicită aprobarea de către domnii consilieri a înlocuirii
geamurilor exterioare ale Cabinetului, datorită stării de degradare avansată.
Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate şi au dat acordul solicitat.
Punctul 14. Diverse
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune atribuirea denumirii strada „Adrian
Păunescu” unui tronson al străzii Spitalului din Municipiul Brad şi solicită consiliului local
un aviz de principiu în acest sens.
Cu unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.
Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, adresează domnului Primar
rugămintea de a se avea în vedere o dezinsecţie la nivelul municipiului Brad întrucât
datorită caniculei din ultimul timp sunt foarte mulţi ţânţari în oraş.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că în funcţie de prevederile bugetare se
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va face dezinsecţie la nivelul municipiului, dar în special pe câteva văi. O dezinsecţie cu un
aparat de zbor este foarte costisitoare din punct de vedere financiar şi nu ne permitem să o
realizăm.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, precizează că există o problemă legată
de sportul la nivel de municipiu. Acesta solicită să se facă o unire a celor două echipe de
fotbal - Clubul Sportiv “Armata – Aurul” Brad şi Asociaţia Sportivă Metalul, întrucât nu
sunt performanţe. Mai propune să se promoveze şi să se sprijine grupele de copii şi tineret,
în special ale Clubului Sportiv “Armata –Aurul” Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că nu are competenţa legală de a le propune o
astfel de unire celor două asociaţii, iar finanţările acordate din fonduri nerambursabile s-au
realizat în funcţie de proiectele proprii prezentate de cele două Cluburi Sportive. Bani
pentru alimentaţie de efort la grupele de copii se pot acorda doar în condiţiile legii.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, precizează că există diferende în
conducere şi jucătorii de la Clubul Sportiv “Armata – Aurul” Brad şi solicită domnului
Primar să medieze acest conflict şi să ia în serios doleanţele jucătorilor.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că medierea solicitată de domnul
consilier local, Adam, se poate face doar la nivel de discuţii.
Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte de şedinţă, Angela Suciu, declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 24.07.2015.
Brad, 24.07.2015

SECRETAR,
CARMEN-IRINA BORA
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