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

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 24 septembrie 2015 s-a făcut în data de 16.09.2015 prin Dispoziţia nr. 607/16.09.2015
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 16.09.2015, 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 toţi cei 17 consilieri
locali în funcţie, 2 consilieri locali anunţându-şi întârzierea (Florin Ioan Străuţ şi Cristian
Serafim Leucian).
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 ing. Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A., domnul Florin Jurca – Manager al Spitalului Municipal Brad şi domnul
Ovidiu Suciu – Director al Colegiului Naţional „Avram Iancu” 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 27 august 2015 care a fost aprobat cu „15 voturi
pentru” , 2 consilieri locali absenţi motivat (Florin Ioan Străuţ şi Cristian Serafim
Leucian).
Totodată, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad reaminteşte
consilierilor locali prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
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„(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 incluşi , 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 domnului consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, pentru a prelua conducerea
şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru
obiectivul de investiţii “MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ BRAD” – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind preluarea fără plată a unui microbuz şcolar marca
OPEL MOVANO tip 16 + 1 locuri din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de
teren de 1.083 mp., proprietatea publică a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii proprii de stabilire şi facturare a
consumurilor de energie termică pentru utilizatorii din Municipiul Brad – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de “incintă pentru construirea şi
funcţionarea unui centru zonal de depunere şi valorificare a deşeurilor provenite din
construcţii şi demolări” a unui imobil teren, proprietate privată a Municipiului Brad, situat
în Brad, strada Avram Iancu, nr. 79, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada „Adrian Păunescu” unui
tronson din strada ,,Spitalului” din municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui nou Regulament de organizare şi
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din Spitalul
Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local
Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 84/2013, respectiv a
Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara” – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
11. Referatul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale nr.
23188/13.08.2015;
12. Decizia nr. 41/17.08.2015 emisă de către directorul Camerei de conturi
Hunedoara;
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13. Analizarea unor cereri şi adrese:
- adresa Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad nr. 3054/07.09.2015
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 25252/10.09.2015;
adresa Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad nr. 2977/10.09.2015
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 25296/11.09.2015;
14. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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 Documentaţiei Tehnico Economice a obiectivului “CENTRALĂ TERMICĂ CU GAZEIFICARE PE
COMBUSTIBIL SOLID LA SEDIUL ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI
MUNICIPIULUI BRAD” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
Suplimentar 2. Scrisoarea de intenţie a Ambasadei Republicii Macedonia la
Bucureşti nr. 11-04-102/28/17.09.2015;
Suplimentar 3. Adresa nr. 354/09.09.2015 a S.C. “BV DASLER” S.R.L.;
Suplimentar 4. Adresa SC Trans Construct Import – Export SRL înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 26012/21.09.2015.
Suplimentar 5. Adresa nr. 2379/22.09.2015 a S.C. TERMICA BRAD S.A..
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, supune aprobării suplimentarea
propusă care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, supune aprobării Ordinea de zi
în ansamblul ei care se aprobă cu „15 voturi pentru”, 2 consilieri locali absenţi motivat
(Florin Ioan Străuţ şi Cristian Serafim Leucian).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad
pe anul 2015.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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 Hotărârea nr.
153/2015 a Consiliului Judeţean Hunedoara înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 24.789/04.09.2015, prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 300 mii lei pentru
drumurile judeţene şi comunale, precum şi încasarea suplimentară de sponsorizări în sumă
de 5,50 mii, iar prin Actele Adiţionale la Contractele de finanţare nr. 9.977/27.05.2015 şi
nr. 10.543/9.06.2015 încheiate între Municipiul Brad - Primăria şi M.D.R.A.P. s-a alocat
suma de 10,65 mii lei pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DC 16 Brad - Ruda Brad
şi suma de 420,36 mii lei pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DC 10 Brad - Valea
Brad - Potingani se propune majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2015
atât la venituri şi cheltuieli cu suma de 736,51 mii lei, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015.
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În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2015 se stabileşte şi se
stabileşte la venituri în sumă de 39.096,51 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 39.655,38 mii
lei.
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de 736,51
mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 11.02 – „Sume defalcate din T.V.A.” ……………………….300,00 mii lei;
- 37.02 - „Transferuri voluntare - donaţii şi sponsorizări”.……..…...5,50 mii lei;
- 42.02 – „Subvenţii de la bugetul de stat” ……………………….431,01 mii lei.
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de
736,51 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 67.02 „Cultură, recreere şi religie”
- la cheltuielile cu bunurile şi serviciile, activităţi culturale acţiune
„Zilele municipiului Brad”………………………………………...5,50 mii lei;
- 84.02 „Transporturi”
- la reparaţii curente drumuri comunale ….……………………..300,00 mii lei;
- la cheltuieli de capital………………………………………….431,01 mii lei;
conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică prin virări de
credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- 61.02 – „Ordine publică şi siguranţă naţională”
(-) 40,00 mii lei;
- 70.02 – „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”
(-) 292,10 mii lei;
- 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”
(+) 272,10 mii lei;
- 68.02 – „Asigurări şi asistenţă socială”
(+) 40,00 mii lei;
- 81.02 – „Combustibil şi energie”
(+) 20,00 mii lei.
la venituri în sumă de 38.665,50 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 39.224,37 mii lei.
Anexele nr. 1, nr.2 şi nr. 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Ajung domnii consilieri locali (Cristian Serafim Leucian, Florin Ioan Străuţ).
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că, întrucât în urmă cu 2 zile s-a
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primit un semnal pozitiv de la Ministerul Sănătăţii că se vor aloca bani pentru proiectul de
la Compartimentul Primiri Urgenţe Brad, formulează următorul amendament:
„Alocarea cofinanţării proiectului menţionat cu cel puţin 10% din valoarea
Devizului General aprobat de 903 mii lei la capitolul bugetar 66 – cheltuieli de capital,
respectiv 91 mii lei, prin redistribuire a sumei de 78 mii lei de la capitolul 70.02 – servicii
publice şi a sumei de 13 mii lei de la obiectivul de investiţii „Extindere şi reabilitare
Sisteme de alimentare cu apă şi canalizare”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan supune la vot amendamentul
propus şi cu unanimitate de voturi este aprobat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, supune la vot proiectul de
hotărâre împreună cu amendamentul propus şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr.109/2015 privind rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2015 .
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnicoeconomice
pentru
obiectivul
de
investiţii
“MODERNIZARE
PIAŢA
AGROALIMENTARĂ BRAD”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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.
20.987/16.07.2015 al Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii, prin care se
prezintă necesitatea realizării obiectivului de investiţii “MODERNIZARE PIAŢA
AGROALIMENTARĂ BRAD”, a considerat oportună dezbaterea şi aprobarea Proiectului
nr. 67/2015, elaborat de B.I.A. „MIHAI RADU” Deva pentru a putea fi inclus în Lista –
Sinteză a lucrărilor de investiţii pe anul 2015.
Precizează că zona ocupată în prezent de piaţa agroalimentară are o suprafaţă de
1.897 mp. şi este conturată din punct de vedere al sistematizării pe verticală, însă modul de
desfacere a mărfurilor nu corespunde datorită stării avansate de degradare a construcţiei. De
asemenea, din cauza modului de scurgere al apelor pluviale în interiorul construcţiei şi a
instalaţiei de canalizare deficitare sunt întâmpinate probleme cu evacuarea apelor.
Modernizarea pieţei agroalimentare îşi propune să satisfacă necesităţile de comerţ
prin dimensionare, dotare, confort şi utilare astfel:
- zonarea spaţiilor pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare;
- distinct de aceasta se va amplasa zona pentru comercializarea legumelor şi fructelor,
dotată cu 96 de mese de desfacere a produselor.
Actuala structură de rezistenţă va fi folosită pentru montarea grinzilor cu zăbrele,
care vor susţine învelitoarea din panouri sandwich termoizolante, care oferă confort termic
5

şi care, vor fi prevăzute cu luminatoare din policarbonat, necesare iluminării naturale a
spaţiului interior.
Pereţii halei vor fi din panouri sandwich termoizolante şi tâmplărie PVC cu geam
termopan.
Pardoseala se va reface din beton slab armat elicopterizat superfinisat.
Pe partea NV a pieţei se va construi un grup sanitar cu compartimente separate
femei-bărbaţi şi pentru persoane cu dizabilităţi.
De asemenea, se vor reface instalaţiile sanitare, electrice şi se va proiecta un sistem
de încălzire - răcire electric centralizat.
La partea neînchisă a pieţei, adiacentă clădirii modernizate se va interveni într-o
etapă ulterioară.
Precizează că obiectivul de investiţii propus, urmează să se realizeze pe parcursul a 2
ani.
În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2015
privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii
“MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ BRAD”.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind preluarea fără plată a unui microbuz
şcolar marca OPEL MOVANO tip 16 + 1 locuri din patrimoniul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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 conformitate cu prevederile O.U.G.
nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi
legale, ale O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru
modificarea unor acte normative prin care au fost suplimentate fondurile pentru
achiziţionarea microbuzelor şcolare în vederea acoperirii la nivel naţional şi ale art. 12 ^2 şi
12^3 din O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii
de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, actualizată, cu
modificările şi completările ulterioare, prin Ordinul comun MDRAP/MTCS
332/4567/2015 Municipiului Brad i-a fost repartizat un microbuz şcolar tip 16 + 1 locuri.
În baza Procesului verbal de predare – preluare nr. 68274/12.08.2015, în conformitate
cu prevederile O.U.G. nr. 115/2011 a fost transmis fără plată privind stabilirea cadrului
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la
licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii
Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a transmis fără plată
microbuzul marca OPEL MOVANO tip 16 + 1 din patrimoniul MDRAP în patrimoniul
Municipiului Brad, cu următoarele caracteristici:
a. – Model:
- OPEL MOVANO
b. – Anul de fabricaţie: - 2015
c. – Serie motor:
- C039220
d. – Serie şasiu:
- WOLVV34VEFB081787
e. – Valoare inventar:
- 109.279,96 lei
Ulterior preluării mijlocului fix, acesta trebuie înregistrat în inventarul bunurilor ce
aparţin domeniului public al Municipiului Brad, în evidenţele contabile ale Municipiului
Brad şi trebuie efectuate demersurilor necesare pentru obţinerea licenţei de transport,
conform prevederilor legale în vigoare.
În contextul celor de mai sus consideră necesar şi oportun a se aproba preluarea fără
plată a unui microbuz şcolar marca OPEL MOVANO tip 16 + 1 locuri din patrimoniul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi propune plenului Consiliului
Local al Municipiului Brad dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
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marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2015
privind preluarea fără plată a unui microbuz şcolar marca OPEL MOVANO tip 16 +
1 locuri din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice .
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei
suprafeţe de teren de 1.083 mp., proprietatea publică a Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 21780/2014, S.C DAHAENGIDA S.R.L. Bucureşti şi-a
exprimat intenţia de a amenaja în zona municipiului Brad o balastieră (sortare şi spălare
agregate minerale).
În acest scop s-a identificat o parcelă de teren liberă, în suprafaţă de 1.083 mp.,
situată în satul Ţărăţel, între linia CFI şi digul Crişului Alb, în vecinătatea pompelor de la
Sanatoriul TBC, înscrisă în C.F. nr. 64989 Brad, nr. cadastral 64989, proprietatea publică a
Municipiului Brad.
În contextul celor de mai sus propune închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de
teren identificată, cu un preţ de pornire al licitaţiei de 2 lei/mp./lună, conform prevederilor
H.C.L. nr. 125/2014 privind aprobarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat
al Municipiului Brad, pentru anul 2015, precum şi aprobarea Caietului de sarcini şi a
componenţei comisiei de licitaţie şi supun spre dezbatere plenului Consiliului Local Brad
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, solicită domnilor consilieri
locali să facă propuneri pentru membru în comisia de licitaţie.
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Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, propune ca din comisia de licitaţie să
facă parte domnul consilier local, Iosif Manea.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen-Irina Bora, Secretar
al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost ales
cu 17 voturi „pentru”, domnul consilier local, Iosif Manea, să facă parte din comisia de
licitaţie privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 1.083 mp. teren,
proprietatea publică a Municipiul Brad iar ceilalţi membri ai comisiei fiind aleşi tot cu 17
voturi „pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2015
privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 1.083 mp.,
proprietatea publică a Municipiului Brad.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii proprii de stabilire
şi facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii din Municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 1793/19.08.2015
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 23.495/19.08.2015, SC TERMICA
BRAD SA, a solicitat iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii proprii
de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii din Municipiul
Brad.
Potrivit prevederilor art. 255 din Ordinul ANRSC nr. 91/2007 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, „operatorii,
titularii de licenţe a căror activitate este supusă reglementării autorităţii competente, vor
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întocmi proceduri proprii pentru stabilirea şi facturarea consumurilor de energie termica
în funcţie de condiţiile specifice în care îşi desfăşoară activitatea”.
Scopul acestei proceduri este de a reglementa modul în care S.C. TERMICA Brad
S.A. procedează în privinţa stabilirii consumurilor de energie termică şi a facturării acestor
consumuri, ţinând cont de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, respectiv tipul
utilizatorilor racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică şi de
structura organizatorică proprie.
În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Ioan Hărăguş, întreabă dacă există o estimare a energiei
termice care să o suporte agenţii economici debranşaţi, dar prin ale căror spaţii comerciale
trec conducte din distribuţia blocului.
Domnul Adrian Grosu – Director al S.C TERMICA BRAD S.A., care este prezent în
sală, informează că a simulat un calcul care nu depăşeşte 30 lei/lună, aceasta în funcţie de
suprafaţa echivalentă termic a conductelor şi de gradul de izolare termică a acestora.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că la dezbaterea publică a
proiectului a solicitat operatorului să introducă o Anexă privind modul de calcul al energiei
termice în reţele izolate, iar operatorul s-a conformat acestei solicitări, introducând în
procedură Anexa nr. 15 care reglementează coeficienţii de corecţie ai suprafeţei echivalente
termic în funcţie de natura şi grosimea termoizolaţiei.
Domnul consilier local, Ioan Hărăguş, întreabă dacă există posibilităţi de izolare a
conductelor spaţiilor debranşate.
Domnul Adrian Grosu – Director al S.C TERMICA BRAD S.A. precizează că nu se
poate realiza o izolare totală, dar se aplică coeficienţii de corecţie din Anexa 15.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, informează că la şedinţele comisiilor de
specialitate din care dumnealui face parte au fost prezenţi reprezentanţii S.C. TERMICA
BRAD S.A. unde s-au lămurit toate neclarităţile din procedură. Precizează, de asemenea, că
dumnealui personal consideră că această procedură este un pas mare în ceea ce priveşte
bunul mers al operatorului şi al nostru al tuturor.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă care este termenul de
branşare/debranşare.
Domnul Adrian Grosu – Director al S.C TERMICA BRAD S.A. precizează că
10

termenul de branşare/debranşare este 15 octombrie, dată după care se efectuează încărcarea
instalaţiei cu apă tratată şi probele hidraulice. După această dată branşarea / debranşare
implică costuri suplimentare care vor trebui suportate de solicitanţi.
Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, subliniază că operatorul nu poate
emite facturi de energie termică către consumatorii debranşaţi total care nu au un contract
de furnizare.
Domnul Adrian Grosu – Director al S.C TERMICA BRAD S.A. precizează că în
baza acestei Proceduri, după avizarea de către A.N.R.S.C. Bucureşti, se pot emite facturi
care îşi urmează cursul comercial legal.
Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, precizează că decizia care urmează
a fi luată este una destul de grea întrucât Procedura supusă aprobării va afecta consumatorii
debranşaţi de la S.A.C.E.T. Brad. Există 2 categorii de debranşaţi: unii înstăriţi, care şi-au
realizat surse proprii de încălzire şi care nu beneficiază de subvenţie de la bugetul local şi
alţii care nu au posibilităţi materiale de a investi într-o centrală proprie şi nici de a-şi plăti
facturile la Sistemul Centralizat. Pe de altă parte, există consumatori debranşaţi care au
repartitoare de costuri aflate în evidenţa ISTA şi alţii care nu au repartitoare. Întrebarea este
dacă Procedura reglementează vreo departajare între aceste categorii.
Domnul Adrian Grosu – Director al S.C TERMICA BRAD S.A. precizează că nu se
vor aplica reguli diferite, ci se va aplica întocmai Procedura pentru toate categoriile de
persoane în discuţie.
Domnul consilier local, Dorel - Ştefan Leaha, solicită o simulare pe programul
operatorului exact pe cantitatea de energie termică consumată în cursul unei luni şi facturată
de către ISTA.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că este o decizie grea dar necesară pentru
că se apropie sezonul rece şi noutatea constă în înlocuirea tuturor gigacalorimetrelor de
branşament cu contoare performante cu ultrasunete. Procedura se aplică experimental
pentru iarna 2015 -2016, după care este posibil să se aducă corecţii rezultate din situaţiile
particulare ce vor apărea. Propune adoptarea hotărârii, urmând ca A.N.R.S.C. Bucureşti săşi spună punctul de vedere în acest sens.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 11 voturi „pentru”, 2 voturi împotrivă (Cristian Serafim Leucian, Florin
Ioan Străuţ) şi 4 abţineri (Gheorghe Adrian Duşan, Iosif Manea, Ioan Hărăguş Daniel
Ionel Adam) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2015 privind aprobarea
Procedurii proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru
utilizatorii din Municipiul Brad.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de “incintă pentru
construirea şi funcţionarea unui centru zonal de depunere şi valorificare a deşeurilor
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provenite din construcţii şi demolări” a unui imobil teren, proprietate privată a
Municipiului Brad, situat în Brad, strada Avram Iancu, nr. 79, judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea
de
motive
în
calitatea
sa
de
iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 666/17.08.2015,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 23.339/17.08.2015, Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Hunedoara” face cunoscut că, deoarece Proiectul „Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Hunedoara” nu include soluţii pentru colectarea şi procesarea
deşeurilor „altele decât cele municipale” se impune tratarea acestor deşeuri separat de
proiect, prin implicarea directă a unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara.
În şedinţa A.G.A. a Asociaţiei din 23.03.2015 s-a adoptat hotărârea de elaborare a
unui studiu de fezabilitate, pentru tratarea deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări,
care să prevadă construirea în judeţul Hunedoara a 3 centre de depozitare şi valorificare a
acestor deşeuri.
La începutul acestei luni, la comanda aparatului tehnic al Asociaţiei, a fost realizat un
studiu topografic având ca temă „Măsurători topo inginereşti şi identificări de Carte
Funciară şi Carte Cadastrală” pentru terenul pus la dispoziţia A.D.I. S.I.M.D. Hunedoara,
de către Primăria Municipiului Brad.
În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată, respectiv stabilirea destinaţiei de „incintă
pentru construirea şi funcţionarea unui centru zonal de depunere şi valorificare a
deşeurilor provenite din construcţii şi demolări” imobilului teren, proprietate privată a
Municipiului Brad, în suprafaţă de 400 mp., situat în Brad, strada Avram Iancu, nr. 79,
judeţul Hunedoara, înscris în C.F. nr. 60637 Brad, nr. cadastral 60637.
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 şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan,
dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2015
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privind stabilirea destinaţiei de “incintă pentru construirea şi funcţionarea unui
centru zonal de depunere şi valorificare a deşeurilor provenite din construcţii şi
demolări” a unui imobil teren, proprietate privată a Municipiului Brad, situat în
Brad, strada Avram Iancu, nr. 79, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada „Adrian
Păunescu” unui tronson din strada ,,Spitalului” din municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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.
21286/20.07.2015 al Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii prin care se
propune atribuirea denumirii de strada „Adrian Păunescu” unui tronson din strada
„Spitalului” din municipiul Brad, cuprins între strada Independenţei şi strada Dispensarului,
a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.
Astfel, propune atribuirea denumirii de ,,Adrian Păunescu” tronsonului din strada
„Spitalului” din municipiul Brad, cuprins între strada Independenţei şi strada Dispensarului
în memoria acestui mare poet ca urmare a implicării sale în viaţa culturală şi socială a
municipiului Brad.
Adrian Păunescu a cunoscut Bradul şi judeţul Hunedoara în perioada Cenaclului
Flacăra. Aici a reuşit să scoată din uitare figuri de legendă din istoria neamului precum:
Horea, Cloşca, Crişan şi Avram Iancu. A pus în valoare şi a făcut cunoscute lumii aceste
locuri precum şi folclorul autentic legat de aceşti eroi legendari.
În viaţa socială a Bradului, Adrian Păunescu s-a implicat foarte mult ca şi
parlamentar al Judeţului Hunedoara. În această calitate a făcut numeroase vizite în judeţ
unde a cunoscut problemele existenţiale din multe localităţi în rezolvarea cărora a intervenit
la Guvernul României pentru sprijin.
De acest sprijin s-a bucurat şi municipiul Brad, obţinând astfel subvenţii le energia
termică şi realizarea mai multor obiective de interes comunitar (Biserica Ortodoxă din
cartierul Micro 1 Brad).
În anul 2008, când i s-a conferit titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Brad, îţi
reamintea cum într-o noapte de iarnă, însoţit de sute de brădeni, a plecat pe jos de la
Gurabarza până la mormântul lui Avram Iancu de la Ţebea. Un drum istoric pe care l-a
parcurs pentru că a ştiut şi a simţit că aici este una dintre porţile fundamentale de intrare în
munţii istorici ai Apusenilor. Ştia bine ce înseamnă munţii Apuseni pentru eroismul
românesc. Ştia bine că aici pâinea a fost mai puţină, dar eroismul mai mult decât în orice alt
loc din această ţară.
Chiar dacă nu ar fi avut calitatea de parlamentar al judeţului nostru, chiar dacă nu iam fi conferit titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului nostru, Adrian Păunescu tot ar fi fost
legat de oamenii Bradului şi de aspiraţiile lor. Aceasta pentru că tot în vara lui 2008 Adrian
Păunescu a făcut un legământ în versuri faţă de brădeni: „Orice ar fi să fie/ Bine, rău,/
Contaţi, ca pe un frate/ Şi pe cuvântul meu!/ Orice ar fi să fie/ Rău sau bine/ Contaţi, ca pe
un frate/ Şi pe mine!/ Până la capăt cu poporul meu,/ Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
Menţionez că în nomenclatorul stradal al municipiului Brad nu există această
denumire dată nici unei străzi.
Precizez că Municipiul Brad va suporta toate cheltuielile necesare schimbării cărţii
de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa,
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domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 115 /2015
privind atribuirea denumirii de strada „Adrian Păunescu” unui tronson din strada
,,Spitalului” din municipiul Brad .
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui nou Regulament de
organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană
fizică din Spitalul Municipal Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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 ţinând cont de necesitatea eficientizării
serviciilor de asistenţă medicală prin implicarea autorităţilor administraţiei publice locale şi
implicit a reprezentanţilor colectivităţilor locale în conducerea şi coordonarea spitalelor
publice pe baza protocolului de predare - preluare realizat între Direcţia Judeţeană de
Sănătate Publică Hunedoara şi Consiliul Local al Municipiului Brad, s-a efectuat transferul
managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la
Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara prin
Hotărârea Consiliului Local nr.73/2010.
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Prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 860/2010 a fost aprobat
Regulamentul de organizare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de manager
la Spitalul Municipal Brad, în conformitate cu prevederile art. 186 alin. 9 lit. b din legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 4 din Ordinul 1.082/2010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de
manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii şi
ţinând cont de modificările legislative intervenite pe parcursul timpului, se impune
aprobarea unui nou regulament.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Viorel Băda, precizează că, în calitatea sa de preşedinte al
Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Brad, este interesat de acest
Regulament deoarece domnului manager Florin Jurca, începând cu data de 02 octombrie
2015 îi încetează mandatul şi postul urmează a fi ocupat prin concurs. Cu această ocazie îi
mulţumeşte domnului Florin Jurca, manager al Spitalului Municipal Brad, care este prezent
în sală, pentru întreaga activitate desfăşurată în cadrul Spitalului şi-i doreşte să folosească
cât mai mulţi ani pensia. Totodată, îi mulţumeşte şi domnului Primar pentru implicarea în
activitatea Spitalului.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte domnului manager, Florin Jurca, pentru
activitatea desfăşurată la conducerea Spitalului, alături de domnul director economic,
Laurenţiu Verdeş, şi domnul director medical, Ioan Ciota, care au plecat la pensie în
perioada anterioară. Afirmă că va numi un manager interimar şi că activitatea Spitalului
încă este ameninţată cu subfinanţarea, aşa încât viitoarea conducere va trebui să aibă în
vedere întocmirea corectă a documentelor medicale şi financiare pentru ca viitoarele
organe de control să poată confirma corectitudinea finanţării asigurată de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 116 /2015
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privind aprobarea unui nou Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului
pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din Spitalul Municipal Brad.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca
şi Crişan” Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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 Brad
nr. 67/24.06.2015 a încetat prin demisie mandatul de consilier local al domnului Kiszely
Tiberiu Fabius, membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca
şi Crişan” Brad, desemnat astfel prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 96/2013.
Prin adresa Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad nr. 968/11.09.2015,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 25360/14.09.2015, se solicită
desemnarea a doi consilieri locali ai Consiliului Local Brad pentru a face parte din
Consiliul de Administraţie al acestei şcoli, pentru anul şcolar 2015 – 2016.
În contextul celor de mai sus lasă la latitudinea Consiliului Local al Municipiului
Brad desemnarea a doi consilieri pentru a face parte din acest consiliu de administraţie şi
propune plenului consiliului local dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca din Consiliul de Administraţie al
Şcolii Gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan” să facă parte domnul consilier local, Iosif
Manea.
Domnul consilier local, Ovidiu Nicolae Jurj, care prin H.C.L. nr. 96/2013 a fost
desemnat să facă parte din acest consiliu de administraţie, anunţă că dumnealui renunţă la
calitatea de membru şi propune ca din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale
„Horea, Cloşca şi Crişan” să facă parte domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite trecându-se numele celor doi consilieri
locali (Iosif Manea şi Bogdan –Mihai Ştefan) domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, a invitat consilierii la vot.
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După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen-Irina Bora, Secretar
al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost
aleşi cu 17 voturi „pentru”, domnul consilier local, Iosif Manea, şi cu 15 voturi „pentru”,
2 voturi „împotrivă” domnul consilier Bogdan- Mihai Ştefan, să facă parte din Consiliul
de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad.
Doamna consilier local, Angela Suciu, precizează că dumneaei nu este de acord cu
desemnarea domnului Bogdan Mihai Ştefan în Consiliul de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, motivând inactivitatea acestuia în calitate de
director al şcolii pentru achiziţionarea lemnelor de foc, pentru nerealizarea investiţiei
„Poartă de acces în incintă” şi pentru faptul că a folosit elevii de clasa a VIII- a în scopuri
personale.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că s-a demarat procedura
de achiziţie a lemnelor de foc pentru şcoală, a fost pus Anunţul pe SEAP, s-a parcurs etapa
de licitaţie publică, a fost desemnat un câştigător, s-a încheiat un contract, dar dumnealui nu
are nici o vină că acest contract nu a fost onorat. A întrebat totodată ce a făcut noul director
pentru a asigura căldura în şcoală.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că va trebui obligatoriu asigurată energiea
termică în şcoală, menţionând că nici fostul şi nici actualul director nu au nici un argument
legal pentru a nu depăşi acest moment. Dacă nu va exista căldură în şcoală, presa va scrie
de Primar că nu dă căldură la şcoli, nu de directori, dar menţionează că va fi destul de abil
pentru a da totul pe cei doi, precizând că nu este posibil aşa ceva; nu este posibil ca cei doi
consilieri locali să lase elevii fără căldură. Le solicită să depăşească problema cu certurile şi
scandalurile şi să facă diferenţa prin inteligenţă şi bune intenţii.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 vot împotrivă (Angela Suciu), se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.117 /2015 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului
Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi
Crişan” Brad .
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.
84/2013, respectiv a Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a
Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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 Judeţul Hunedoara, prin Consiliul
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Judeţean Hunedoara şi A.D.I. Hunedoara, din care fac parte toate U:A.T. – urile, este
beneficiarul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul
Hunedoara”, proiect care este cofinanţat de Uniunea Europeană cu fonduri nerambursabile
prin Autoritatea de Management Operaţional Sectorial MEDIU 2007 – 2013 (POS Mediu)
în cadrul „Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor
şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”.
Toate unităţile administrativ – teritoriale din Judeţul Hunedoara s-au asociat, printrun Acord de Asociere (Document de Poziţie) în scopul implementării proiectului de
investiţii “Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Hunedoara” (SMID),
finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de dezvoltare Regională (FEDR).
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad
nr. 84/2013 privind aprobarea Documentului de poziţie pentru implementarea proiectului
“Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Hunedoara”, precum şi asocierea
Municipiului Brad împreună cu celelalte unităţi administrativ - teritoriale de pe raza
judeţului Hunedoara, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor din judeţul Hunedoara”;
Având în vedere intenţia unităţilor administrativ - teritoriale din zona Văii Jiului de a
implementa un mecanism financiar de plată pentru contravaloarea serviciului de salubritate
prin aplicarea taxei în loc de tarif doar pentru această zonă;
Având în vedere adresa Ministerului Fondurilor Europene - Autoritatea de
management POS Mediu nr. 11801/25.08.2015 prin care a solicitat modificarea
Documentului de poziţie pentru implementarea Proiectului “Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor din judeţul Hunedoara” în scopul conformării condiţiilor de
eligibilitate aferente proiectelor derulate prin POS Mediu Axa prioritară 2 - Sector
managementul deşeurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d şi e, art. 45 alin. 1, art. 49 şi art. 115 alin. 1
lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată;
Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de adresa Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Hunedoara”
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 25645/16.09.2015, se impune
modificarea Documentului de Poziţie pentru implementarea proiectului “Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Hunedoara”, Anexă la H.C.L. nr. 84/2013,
astfel:
Art. 14 se va modifica şi va avea următorul conţinut:
„Art. 14. – (1) Tarifele şi taxele iniţiale, precum şi mecanismele de ajustare ulterioare
se stabilesc în urma licitaţilor publice, conform următoarelor principii generale:
- acoperirea tuturor costurilor operaţionale, costurilor financiare, costurilor de
întreţinere şi reparaţii, precum şi costurilor corespunzătoare investiţiilor aflate
în sarcina operatorilor;
- reflectarea principiului “poluatorul plăteşte” ;
- asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă;
- respectarea nivelului de suportabilitate a populaţiei;
- acoperirea redevenţei, în cazul contractului de delegare privind exploatarea
rampei ecologice, precum şi a bunurilor achiziţionate de către Consiliul
Judeţean Hunedoara în cadrul Proiectului;
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- acoperirea redevenţelor, în cazul contractelor de delegare încheiate de ADI. (2)
Nivelurile tarifelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanţare, din
Acordul de Împrumut pentru creditul de co-finanţare şi a prevederilor legale aplicabile. La
nivelul judeţului Hunedoara se va aplica un sistem de plată prin tarif, cu excepţia unităţilor
administrativ teritoriale din zona Văii Jiului - zona 4 unde se va aplica un sistem de plată
prin taxă, aşa cum este el descrise în Anexa nr. 4 a prezentului Document de Poziţie care va
trebui să asigure:
a) Recuperarea cheltuielilor făcute cu implementarea proiectului
b) Provizioanele pentru monitorizarea post închidere a depozitului ecologic.
După determinarea nivelului taxei în urma licitaţilor, unităţile administrativ teritoriale
din zona Văii Jiului-zona 4 vor adopta în conformitate cu prevederile legale în vigoare
Regulamentul de instituire a taxei de salubritate.”
Art. 16 alin. 1 se va modifica şi va avea următorul conţinut:
„Art. 16. – (1) Tarifele iniţiale pentru depozitare aferente rampei ecologice, care
urmează să fie plătite de operatori CT către operatorul TTCD sau de care unităţile
administrativ teritoriale din zona Văii Jiului, vor fi stabilite în urma licitaţilor publice, cu
respectarea principilor prevăzute în articolele 14-15 de mai sus.”
Se impune, de asemenea, împuternicirea domnului Nicula Daniel să semneze în
numele şi pe seama Municipiului Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, actul
adiţional la Documentul de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”.
În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată, respectiv modificarea Documentului de Poziţie
(DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în judeţul Hunedoara” prin modificarea mecanismului de plată pentru U.A.T. –
zona Valea Jiului din tarif în taxă.
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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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
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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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2015
privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 84/2013, respectiv a Documentului de Poziţie
(DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat
al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”.
Punctul Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei
Tehnico - Economice a obiectivului “CENTRALĂ TERMICĂ CU GAZEIFICARE PE
COMBUSTIBIL SOLID LA SEDIUL ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI
MUNICIPIULUI BRAD”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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 Aplicaţia nr. 4573/04.02.2015,
administraţia publică locală Brad a participat la concursul “EFICIENŢA ENERGETICĂ
ÎNCEPE LA NIVEL LOCAL”, finanţat prin Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
(U.N.D.P. România).
La concurs au participat primăriile: Brad, Petroşani, Vulcan, Petrila, Călan, Craiova
şi Calafat.
Din aplicaţia prezentată rezultă preocupările administraţiei publice locale Brad în
direcţia creşterii eficienţei energetice în clădirile şi serviciile publice, în perioada 20122014, concretizate în scăderea consumurilor specifice de energie, reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, creşterea performanţelor energetice şi eficienţei economice ale
clădirilor publice şi serviciului de iluminat public.
Comisia de evaluare a apreciat aplicaţia prezentată de administraţia publică locală cu
Premiul 2, în valoare de 17.500 USD, care, potrivit opţiunii noastre nr. 7.975/05.03.2015,
va reprezenta achiziţia, instalarea şi punerea în funcţiune a unei Centrale Termice cu
Gazeificare pe Combustibil Solid la Sediul Administrativ al Primăriei Municipiului Brad.
Opţiunea noastră a fost confirmată prin adresa nr. 17.485/04.06.2015, prin care se
solicită documentele necesare realizării obiectivului.
În sensul îndeplinirii celor solicitate de U.N.D.P. ROMÂNIA, s-a iniţiat procedura de
achiziţie publică şi atribuire a contractului de lucrări. Din cele 3 oferte depuse, comisia de
analiză şi selecţie numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 300/18.06.2015,
a adjudecat oferta S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. Deva, care se încadrează în plafonul
valoric al premiului (17.500 USD, în echivalent) şi corespunde cerinţelor minimale de
calificare.
Pentru întregirea listei de documentaţii solicitate de U.N.D.P. ROMÂNIA prin adresa
nr. 17.485/04.06.2015, se solicită iniţierea unui Proiect de hotărâre de aprobare a
documentaţiei tehnico-economice anexate cu un Deviz general de 71.300 lei cu T.V.A.
inclus, precizându-se că întreaga valoare a lucrării este eligibilă şi nu afectează bugetul
local.
În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că, deşi proiectul de hotărâre
figurează pe Lista suplimentară a ordinii de zi, documentaţia supusă dezbaterii a fost
depusă la dispoziţia comisiilor de specialitate din prima zi, obţinând avize favorabile.
Domnul consilier local, Dorel Leaha –Ştefan, îl felicită pe domnul Viceprimar, Aurel
Vasile Circo, pentru câştigarea proiectului.
Domnul Primar, Florin Cazacu, îi mulţumeşte domnului Viceprimar, Aurel Vasile
Circo, pentru câştigarea acestui proiect.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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 membrilor prezenţi, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 119 /2015
privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a obiectivului “CENTRALĂ
TERMICĂ CU GAZEIFICARE PE COMBUSTIBIL SOLID LA SEDIUL
ADMINISTRATIV AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAD” .
Punctul nr. 11. Referatul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale nr. 23188/13.08.2015 prin care, se prezintă condiţiile care trebuie
întrunite cumulativ pentru a putea fi aprobate creşterile salariale cu până la 12% pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum şi
pentru personalul din cadrul unor servicii din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Brad.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, salută majorarea salariilor din administraţia
publică locală cu 12% şi informează că un număr de 10 primării din judeţ au subscris la o
grevă generală pentru majorare de salarii şi îndeamnă Sindicatul salariaţilor din cadrul
Primăriei Municipiului Brad să subscrie la această grevă.
Domnul Primar, Florin Cazacu, ţine să precizeze că nu poate decât să aprecieze
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înţelepciunea de care dau dovadă angajaţii Primăriei Municipiului Brad, motivând că nu
sunt pe deplin remuneraţi după munca prestată.
Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate şi au dat AVIZ DE
PRINCIPIU cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, solicită acordul domnilor consilieri
pentru a părăsi lucrările şedinţei în vederea rezolvării unor probleme personale.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, supune aprobării solicitarea şi
cu unanimitate de voturi se aprobă.
Astfel, domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, părăseşte lucrările şedinţei.
Punctul nr. 12. Decizia nr. 41/17.08.2015 emisă de către directorul Camerei de
conturi Hunedoara, pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul
de audit financiar nr. 20.433/894/08.07.2015, pentru luare la cunoştinţă şi pentru a urmări –
modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse.
Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate.
Punctul nr. 13. Analizarea unor cereri şi adrese:
- adresa Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad nr.
3054/07.09.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 25252/10.09.2015,
prin care se solicită desemnarea a 2 reprezentanţi din partea Consiliului Local al
Municipiului Brad pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al acestei unităţi de
învăţământ.
În urma discuţiilor purtate, domnii consilieri locali, Vasile Podaru şi Camelia
Ioana Mirică, care au fost desemnaţi prin hotărâre de consiliu în acest sens, au acceptat în
continuare să facă parte din Consiliul de Administraţie al acestei unităţi de învăţământ şi cu
unanimitate de voturi au fost reconfirmaţi.
- adresa Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad nr. 2977/10.09.2015
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 25296/11.09.2015, prin care se solicită
desemnarea a 2 reprezentanţi din partea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru a
face parte din Consiliul de Administraţie al acestei unităţi de învăţământ.
În urma discuţiilor purtate, domnii consilieri locali, Ioan Hărăguş şi Gheorghe
Adrian Duşan, care au fost desemnaţi prin hotărâre de consiliu în acest sens, au acceptat în
continuare să facă parte din Consiliul de Administraţie al acestei unităţi de învăţământ şi cu
unanimitate de voturi au fost reconfirmaţi.
Punctul Suplimentar 2. Scrisoarea de intenţie a Ambasadei Republicii Macedonia
la Bucureşti nr. 11-04-102/28/17.09.2015 prin care se aduce la cunoştinţă propunerea de
înfrăţire cu Municipiul Brad, transmisă de Primăria Localităţii Berovo din Republica
Macedonia, de Primarul localităţii, domnul Dragi Nadjinski.
Domnii consilieri locali îl întreabă pe domnul Primar dacă are informaţii despre
această localitate.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că nu deţine încă nici o informaţie despre
această localitate, dar urmează a se documenta în acest sens, ulterior urmând a le solicita un
nou acord pentru înfrăţire.
Domnii consilieri, cu 16 voturi „pentru”, sunt de ACORD cu cele precizate de către
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domnul Primar, Florin Cazacu.
Punctul Suplimentar 3. Adresa nr. 354/09.09.2015 a S.C. “BV DASLER” S.R.L.
prin care se solicită cu privire la propunerile de modificare a programului judeţean de
transport pentru traseele cu plecare din Brad deservite de către S.C. BV DASLER S.R.L..
În urma analizării adresei, domnii consilieri sunt de acord cu modificările propuse de
către S.C. BV DASLER S.R.L., cu condiţia menţinerii a trei curse pe zi pentru ziua de
sâmbătă şi introducerea a trei curse pe zi în ziua de duminică pe ruta Brad – Crişcior
(dimineaţa, la prânz şi seara).
Punctul Suplimentar 4. Adresa SC Trans Construct Import – Export SRL
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 26012/21.09.2015.
În urma discuţiilor purtate, domnii consilieri dau AVIZUL solicitat, cu indicarea
variantelor de deviere a traficului şi anume: străzile Decebal, Ion Creangă, Luncii, Tudor
Vladimirescu şi Liceului.
Punctul Suplimentar 5. Adresa nr. 2379/22.09.2015 a S.C. TERMICA BRAD
S.A. prin care se transmite spre analizare documentaţia privind propunerea de tarif pentru
producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea agentului termic, pe care S.C. TERMICA
BRAD S.A. intenţionează să-l practice în sezonul rece 2015-2016, cu precizarea că tariful
s-a fundamentat pentru o pierdere de 20%, acceptată de A.N.R.S.C..
Domnii consilieri locali au luat act de cele solicitate şi cu unanimitate de voturi au
dat AVIZ FAVORABIL tarifului propus de 758,10 lei/Gcal. inclusiv T.V.A..
Punctul 14. Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu, prezintă domnilor consilieri proiectul de hotărâre
privind impozitele şi taxele stabilite pentru anul 2016 în conformitate cu prevederile noului
Cod Fiscal, proiect care urmează a fi supus procedurii de dezbatere publică.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan – Mihai Ştefan,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad
din data de 24.09.2015.
Brad, 24.09.2015

SECRETAR,
CARMEN-IRINA BORA
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