ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VE RBAL
încheiat azi, 25 ianuarie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 25 ianuarie 2018 s-a făcut în data de 19 ianuarie 2018 prin Dispoziţia nr. 25/19.01.2018
a Primarului 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 şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din
municipiul Brad, precum şi în Periodicul de informare al Consiliului Municipal Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 19 ianuarie 2018, conform
tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie.
La şedinţă au participat 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în
satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn şi
domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna Carmen - Irina
Bora, Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: domnul inginer Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A., doamna Mariana Bordea – contabil - șef al S.C. TERMICA BRAD
S.A. și domnul Ioan Cobori – Manager al Spitalului Municipal Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă precum şi
prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doamna Secretar, Carmen - Irina
Bora, 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din 21 decembrie 2017 care a fost aprobat cu 17
voturi "pentru” precum și procesul verbal al şedinţei de îndată din 4 ianuarie 2018 care a
fost aprobat tot cu 17 voturi "pentru” .
Totodată, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv,
are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
1

(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 Secretar, Carmen - Irina Bora, dă cuvântul doamnei
preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata
prezentării materialelor și dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2017 încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului Local Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al
Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice
locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Brad nr.147/2016 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a
Spitalului Municipal Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Statului
Român și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor – Inspectoratul de
Poliție al Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea
Consiliului Local al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul
Brad și S.C. VALNEL CONSTRUCT S.R.L. - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în
suprafață de 134,00 mp. situat în Municipiului Brad, strada Cuza - Vodă, nr. 6, județul
Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. 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.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de
referință pentru anul de producție 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnico - economice și
a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC
NR. 4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL
HUNEDOARA”– inițiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune al
Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
12. Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al
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anului 2017.
13. Analizarea și discutarea unor adrese:
- adresa nr. 120/08.01.2018 a Spitalului Municipal Brad.
14. Informarea nr. 2356/18.01.2018 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
15. Diverse.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 Programului principalelor
manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local
sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2018 - inițiat de Primarul
municipiului Brad.
Suplimentar 2. Adresa domnului Adam Ionel – Daniel înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 2845/23.01.2018.
Suplimentar 3. Adresa nr. 113/23.01.2018 a Grădiniței ”Floare de Colț” Brad,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 2995/25.01.2018.
Suplimentar 4. Adresa ADI ”Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
Județul Hunedoara”, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
3006/25.01.2018.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, doamna
preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune aprobării suplimentarea propusă care se
aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul
2017 - încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobarea Consiliului Local
execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă execuţia bugetară a
anului precedent.
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Ținând cont de prevederile legale în vigoare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2017 a bugetului local al
Municipiului Brad după cum urmează:
- la venituri în sumă de 33.905.003 lei, din care la secţiunea de funcţionare
30.645.615 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 3.259.388 lei;
- la cheltuieli în sumă de 34.284.141 lei, din care la secţiunea de funcţionare
30.625.662 lei şi la secţiunea de dezvoltare 3.658.479 lei
- şi un deficit bugetar de 379.138 lei.
A propus, de asemenea, aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2017 a instituţiilor şi
serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează:
- la venituri în sumă totală de 19.032.119 lei;
- la cheltuieli în sumă totală de 18.614.850 lei
- şi un excedent bugetar de 417.269 lei.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş,
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, Mihai Mureş, 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune la vot proiectul de hotărâre
în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
2/2018 privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2017 - încheierea exerciţiului
bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului Local Brad.
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Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi
serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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. 3292/30.03.2017,
Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara, ne-a comunicat numărul maxim de 164 de
posturi pentru Municipiul Brad, determinat potrivit prevederilor Ordinului nr. 2422/2017
(emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene)
privind aplicarea prevederilor art. III alin. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
În prezent, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului
Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Brad, conțin 134 de posturi aprobate prin H.C.L. nr. 158/2017.
Pe lângă cele 134 de posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art. III
alin. 2 din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare, mai există, finanţate din bugetele locale 113 posturi
la „Asigurări şi asistenţă” şi respectiv la „Sănătate” - capitol bugetar 66.02.
Faţă de cele de mai sus și pentru o bună funcţionare a Primăriei Municipiului Brad şi
a Consiliului Local al Municipiului Brad, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul
de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al
Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad vor suferi anumite modificări de structură şi
organizare, prin înființarea 2 posturi contractuale, și anume:
- un post contractual de execuție de inspector de specialitate, treaptă profesională IA
la Compartimentul administrare parcuri și baze sportive - Biroul pentru Administrarea
Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, post care va ocupa poziția 22 în statul de funcții;
- și un post contractual de execuție de inspector de specialitate, treaptă profesională
IA în cadrul Bibliotecii Municipale „Gheorghe Pârvu” Brad din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Brad, post care va ocupa poziția 92 în Statul de funcții.
Precizează că, în urma modificărilor expuse mai sus, Organigrama şi Statul de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al
Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice
locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad vor cuprinde un număr de
136 de posturi, încadrându-ne în prevederile Ordinului nr. 2422/2017 (emis de Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene) privind aplicarea
prevederilor art. III alin. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
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modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare (fără a se modifica numărul maxim de posturi de
164).
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
și domnul consilier local, Adrian Petruş, 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune la vot proiectul de hotărâre
în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
3/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului
Local al Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Brad nr.147/2016 privind aprobarea Organigramei și a Statului
de funcții a Spitalului Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 îmbunătăţirea condiţiilor de acordare
a asistenţei medicale la nivelul Spitalului Municipal Brad respectiv asigurarea unor
servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor trataţi
în cadrul acestui Spital este o necesitate şi o prioritate de care trebuie să ţinem seama.
Prin adresa nr. 159/09.01.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
1067/10.01.2018, Spitalul Municipal Brad solicită aprobarea modificării Statului de funcții
după cum urmează:
- la Compartimentul Recuperare Medicină Fizică și la Balneologie – transformarea
postului vacant de infirmieră (poziția 61 a statului de funcții) în post asistent
medical (poziția 60 a noului stat de funcții);
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- la Compartimentul Pediatrie –Transformarea postului vacant de îngrijitoare
(poziția 168 a statului de funcții) în post de medic specialist – specialitate
pediatrie (poziția 157 a noului stat de funcții), pentru trecerea pe post a doamnei
dr. Chira Ancuța Sandală, în urma confirmării în grad profesional de medic
specialist;
- la Compartimentul Primire - Urgențe – Transformarea postului vacant de medic
specialist, ½ normă (poziția 185 a statului de funcții) în post asistent medical
(poziția 191 a noului stat de funcții) și întregirea normei pentru doamna Tuduran
Raluca Lavinia;
- la Laboratorul Recuperare Medicină Fizică și Balneologie – transformarea
postului vacant de profesor cultură fizică medicală (poziția 232 a statului de
funcții) în post de kinetoterapeut ( poziția 233 a noului stat de funcții);
- la Farmacia cu circuit închis - Transformarea postului vacant de îngrijitoare
poziția 213 a statului de funcții, în post de farmacist poziția 209 a noului stat de
funcții, în vederea acoperirii întregului program de lucru cu personal superior,
pentru desfășurarea în bune condiții a activității.
Întrucât modificările prezentate mai sus nu implică modificări ale Organigramei
propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, și domnul consilier local, Adrian Petruş, 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune la vot proiectul de hotărâre
în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
4/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad
nr.147/2016 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a Spitalului
Municipal Brad.
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Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul
public al Statului Român și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor
– Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului
Brad și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad– iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 anul 1968, prin Decizia nr.
524/1968 a Consiliului Județean Provizoriu Hunedoara, imobilul (teren și construcții
aferente) situat în Brad, str. Horea, nr. 29 a fost transferat în administrarea Ministerului
Afacerilor Interne.
Prin H.G. nr. 2344/2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul public sau
privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul
public al unităților administrativ - teritoriale și în administrarea Consiliului General al
Municipiului București sau al consiliilor județene sau locale, din acest imobil au fost
transmise fără plată în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului
Local al Municipiului Brad un număr de 4 încăperi cu o suprafață utilă de 85,5 mp. În
aceste încăperi și-a desfășurat activitatea Serviciul Public Comunitar de Evidență a
Persoanelor Brad până în anul 2008.
Datorită creșterii numărului de copii care frecventează Grădinița cu Program
Prelungit ”Floare de Colț” Brad și a vechimii clădirilor în care își desfășoară activitatea
această instituție s-a promovat, încă din anul 2008, un proiect pentru construirea unor
spații noi cu capacitate crescută și care să se încadreze în noile normative de funcționare.
În luna decembrie 2010, Poliția Municipiului Brad și-a mutat sediul într-o altă
locație, imobilul mai sus amintit devenind disponibil.
De nenumărate ori, administrația publică locală și-a manifestat interesul pentru
preluarea acestui imobil în vederea extinderii clădirii în care își desfășoară activitatea
Grădinița cu Program Prelungit ”Floare de Colț” Brad.
De asemenea, în urma discuțiilor purtate în ședința ordinară a Consiliului Local al
Municipiului Brad din data de 31 ianuarie 2013 s-a dat acord de principiu pentru preluarea
acestui imobil.
Având în vedere că și în prezent intenția noastră este aceeași, s-a inițiat prezentul
proiect de hotărâre și se propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în
forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Adrian Petruş, 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,
Mihai Mureş, 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că s-a deplasat la fața locului o comisie
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de la Ministerul Administrației și Internelor – Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara.
Aceștia au precizat că vor comanda efectuarea unei ridicări topo în acest sens, urmând ca
Primăria să facă demersuri în vederea trecerii imobilului din domeniul public al Statului
Român în domeniul public al Municipiului Brad prin hotărâre de Guvern. Menționează că
se intenționează ca noua clădire de la fostul sediu al Poliției Brad să rămână în picioare,
demolându-se doar clădirea veche pentru a se crea în acest mod mai mult spațiu de joacă
pentru copiii de la Grădiniță. Mai precizează că pentru realizarea acestui obiectiv se
intenționează accesarea de fonduri europene.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune la vot proiectul de hotărâre
în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
5/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și din
administrarea Ministerului Administrației și Internelor – Inspectoratul de Poliție al
Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea
Consiliului Local al Municipiului Brad.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri
între Municipiul Brad și S.C. VALNEL CONSTRUCT S.R.L. – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 ședința ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Brad din data de 26.10.2017 au fost analizate și discutate solicitările
Serviciului de Ambulanță Hunedoara, respectiv a SC VALNEL CONSTRUCT S.R.L.
pentru avizarea unui schimb de terenuri.
Urmare Avizului de principiu acordat de către Consiliul Local al Municipiului Brad
în vederea efectuării unui eventual schimb de terenuri, au fost făcute demersurile legale
pentru întocmirea unor documentații cadastrale și au fost evaluate terenurile de către
evaluator autorizat ANEVAR, rezultând următoarele:
Terenul intravilan (arabil), proprietatea Municipiului Brad, format din două parcele
alăturate, situate în Municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 72, județul Hunedoara, cu
suprafața totală de 712 mp. (480mp. + 232mp.) și anume: suprafața de 480 mp. teren,
identificat prin CF nr. 64206 Brad, număr cadastral 64206 și suprafața de 232 mp. teren,
identificat prin CF nr. 61558 Brad, nr. cadastral 61558, au fost evaluate de către evaluator
autorizat ANEVAR – VARGA DOREL la valoarea de 6.900 euro, respectiv 31.684 lei.
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Terenul intravilan (curți, construcții), proprietatea S.C. VALNEL CONSTRUCT
S.R.L. format din două parcele de teren, situate în Municipiul Brad, strada Avram Iancu,
fn, județul Hunedoara, cu suprafața totală de 712 mp. (480 mp.+ 232mp.) și anume:
suprafața de 480 mp. teren, identificat prin CF nr. 66946 Brad, număr cadastral 66946,
având categoria de folosință „curți, construcții” și suprafața de 232 mp. teren, identificat
în CF nr. 66945 Brad, număr cadastral 66945, având categoria de folosință ”curți,
construcții” au fost evaluate de către evaluator autorizat ANEVAR – VARGA DOREL la
valoarea de 6.900 euro, respectiv 31.684 lei.
Totodată, propun împuternicirea Primarului Municipiului Brad, domnul Florin
Cazacu, pentru a semna Contractul de schimb autentificat de Notarul Public.
Precizează că cheltuielile ocazionate de schimbul de terenuri despre care am făcut
vorbire în cele de mai sus vor fi suportate de către solicitanți.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Adrian Petruş, 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,
Mihai Mureş, 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune la vot proiectul de hotărâre
în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
6/2018 privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brad și S.C.
VALNEL CONSTRUCT S.R.L..
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui
spaţiu în suprafață de 134,00 mp. situat în Municipiului Brad, strada Cuza - Vodă, nr.
6, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 spațiul situat la parterul imobilului
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„foste băi populare” din Municipiul Brad, strada Cuza Vodă, nr. 6, județul Hunedoara este
disponibil din anul 2015 în urma preluării acestuia de la fostul chiriaș, S.C. CRISTI
ANDY COM S.R.L..
Întrucât există solicitări pentru închiriere, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafață de 134,00 mp.
situat în Municipiului Brad, strada Cuza - Vodă, nr. 6, județul Hunedoara cu un preţ de
pornire al licitaţiei de 4,60 lei/mp./lună, conform prevederilor Anexei nr. 1 a H.C.L. nr.
127/2017 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 2018.
Totodată a propus aprobarea Caietului de sarcini, a componenţei comisiei de licitaţie
precum și a componenței comisiei de soluționare a contestațiilor.
Acest spațiu în suprafață de 134,00 mp. (săli mari, birouri, holuri și baie) este situat
la parterul imobilului „foste băi populare” din Municipiul Brad, strada Cuza - Vodă, nr. 6,
județul Hunedoara, este proprietatea privată a Municipiului Brad, este liber de sarcini și
este disponibil din anul 2015 în urma predării acestuia de către fostul chiriaș, S.C. CRISTI
ANDY COM S.R.L.
În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local al Municipiului Brad pentru a face parte din comisia de licitaţie și un reprezentant
pentru a face parte din comisia de soluționare a contestațiilor.
Doamna consilier local, Cornelia Golea, propune să facă parte din comisia de
licitaţie domnul consilier local, Vasile Bârea, iar din comisia de soluționare a
contestațiilor să facă parte domnul consilier local, Adrian Petruș.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4 și
5 ale acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea
nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia
Golea a invitat consilierii locali la vot.
După vot, doamna preşedinte de şedinţă împreună cu doamna Secretar, Carmen –
Irina Bora, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, a prezentat procesul verbal întocmit
cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu 17 voturi
„pentru”, domnul consilier local, Vasile Bârea, a fost ales să facă parte, din comisia de
licitaţie și tot cu 17 voturi „pentru”, domnul consilier local, Adrian Petruș, a fost ales să
facă parte din comisia de soluționare a contestațiilor.”
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Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Adrian Petruş, 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,
Mihai Mureş, 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii a două treimi din numărul consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune la vot proiectul de hotărâre
în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
7/2018 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafață de 134,00
mp. situat în Municipiului Brad, strada Cuza - Vodă, nr. 6, județul Hunedoara.
Punctul nr. 7. 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 art. 60 din
Legea nr. 46/2008 –Codul Silvic, republicată şi ale capitolului II şi III din Regulamentul
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G.
nr. 715/2017.
Prin adresa nr. 15038 /08.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
31983/08.12.2017, Ocolul Silvic Brad înaintează un număr de 2 acte de punere în valoare
masă lemnoasă, din pădurea proprietatea Municipiului Brad, pentru exploatare şi
valorificare în regim silvic, masă lemnoasă pe picior, după cum urmează:
Prin Actul de Punere în Valoare nr. 8640 PR-CO Birtin - Hăideasca, întocmit de
către Direcţia Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad, se aprobă exploatarea în regim silvic a
cantităţii de 600 mc. volum net, în valoare de 67683,82, masă lemnoasă provenită din
UP1 Brad.
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Prin Actul de Punere în Valoare nr. 9374 PR-CO Cocoșu, întocmit de către Direcţia
Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad, se aprobă exploatarea în regim silvic a cantităţii de 228
mc. volum net, în valoare de 24994.88 masă lemnoasă provenită din UP2 Brad.
Am propus valorificarea cantităţii de 600 mc. volum net de masă lemnoasă pe
picior, în tăierea progresivă, prin licitaţie în plic închis organizată în cadrul Direcţiei
Silvice Hunedoara la un preţ minim de pornire al licitaţiei de 113,0 lei/mc. pentru care
propunem preţ de referinţă de 112,81 lei/mc precum și valorificarea cantităţii de 228 mc.
volum net de masă lemnoasă pe picior, în tăierea progresivă, prin licitaţie în plic închis
organizată în cadrul Direcţiei Silvice Hunedoara la un preţ minim de pornire al licitaţiei de
110,00 lei/mc. pentru care propunem preţ de referinţă de 109,63 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 conformitate cu Contractul de administrare nr.
1454/14.01.2016.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Adrian Petruş, 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,
Mihai Mureş, 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, adresează reprezentantului Ocolului Silvic
Brad câteva întrebări și anume:
1. cine a câștigat anul trecut licitația.
2. la ce preț s-a vândut materialul lemnos.
Domnul Lupșa Ioan, reprezentantul Ocolului Silvic Brad, care este prezent la
ședință precizează că anul trecut licitația a fost câștigată de către SC SILVA LAZĂR
INDUSTY la un preț de 242, 5 lei /mc și de către SC DORA la un preț de 139 lei/mc.
În continuare, domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că, după cum se
estimează, în anul 2018 va fi o criză mult mai mare de lemn de foc, Romsilva reducând
tăierile cu 60%. Prețul lemnului va crește cu 413% față de anul 2011, ceea ce înseamnă că
acesta va fi în acest an mult mai mare. Mai precizează că dacă Primăria Municipiului Brad
are acest material lemnos, ar trebui să-l folosească numai în interesul cetățenilor
municipiului. Precizează că este o sfidare dacă înstrăinăm acest material lemnos, că
dumnealui nu crede că există vreun act normativ care să împiedice înființarea unui depozit
de material lemnos. Astfel, propune redeschiderea unui depozit de lemn în municipiul
Brad, și, până la rezolvarea situației, amânarea acestui proiect de hotărâre.
Doamna președinte de ședință, Cornelia Golea, îl întreabă pe reprezentantul
Ocolului Silvic Brad ce părere are despre această propunere.
Domnul Lupșa Ioan, reprezentantul Ocolului Silvic Brad, recunoaște că nu poate
informa Consiliul local ce ar presupune acest lucru pentru că nu a venit pregătit în acest
sens.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru, întreabă cât este tariful de administrare
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pentru 1 ha de pădure și mai întreabă de ce nu poate fi realizat un depozit la Brad la fel ca
cel existent în trecut propunând a se căuta un teren liber în acest sens.
Domnul Lupșa Ioan, reprezentantul Ocolului Silvic Brad, precizează că depozitul de
lemn pentru Municipiul Brad se află la Baia de Criș.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan, întreabă câte din cererile depuse anul
trecut au fost acoperite cu lemn din depozitul de la Baia de Criș și la ce preț.
Domnul Lupșa Ioan, reprezentantul Ocolului Silvic Brad, precizează că aproximativ
60% din cereri la un preț de 180 lei.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Ocolul Silvic Brad este denumit
generic Ocol Silvic Brad deoarece este vorba despre toate pădurile din zona Bradului și nu
doar din Brad. Mai menționează că au fost nenumărate discuții în urmă cu câțiva ani când
Direcția Silvică Județeană a dorit să mute sediul Ocolului la Baia de Criș.
Amintește și faptul că în urma măsurilor luate, în ultimele 12 luni s-a ajuns la
aprobarea, către proprietarii de păduri, de la 1mc. la 5 mc. masă lemnoasă.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, îndeamnă la a se găsi modalități de rezolvare a
problemei, nu de o înlătura.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că amânarea acestui proiect nu rezolvă
cu nimic problema ridicată. Ocolul Silvic este cel care ar trebui să facă demersuri în acest
sens și crede că nu avem voie să dăm acest lemn exclusiv cetățenilor din municipiul Brad.
Domnul Lupșa Ioan, reprezentantul Ocolului Silvic Brad, precizează că 635 mc de
lemn de foc plus arboretele (în total aproximativ 1.000 mc lemn de foc) vor fi aduși numai
pentru municipiul Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, îi sugerează reprezentantului Ocolului Silvic Brad
să studieze problema și să ne comunice, procedural, cum am putea pune la dispoziția
exclusivă a cetățenilor municipiului Brad lemnul proprietatea noastră.
În continuare precizează că se va face corespondență cu Direcția Silvică Hunedoara
pentru a se vedea ce presupune realizarea acestui depozit la Brad. Asigura Consiliul local
că la ședința ordinară de consiliu viitoare va fi prezentată o informare cu toate elementele
solicitate în ceea ce privește: crearea unui depozit la Brad, numărul de solicitări masă
lemnoasă și modalitatea de soluționare a acestora precum și despre exploatarea și
valorificarea masei lemnoase.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune la vot propunerea de
amânare a proiectului de hotărâre formulată de către domnul consilier local, Vasile Bârea,
care cu 5 voturi pentru, (Bârea Vasile, David Dorin Sorin, Huieț Petru Voicu, Poenaru
Vasile și Circo Ionel), 12 voturi împotrivă, nu se aprobă.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune la vot proiectul de hotărâre
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în ansamblul său şi cu 1o voturi "pentru”, 5 voturi împotrivă (Bârea Vasile, David Dorin
Sorin, Huieț Petru Voicu, Poenaru Vasile, Circo Ionel ) și 2 abțineri (Adam Daniel
Ionel, Hărăguș Ioan ) Proiectul de Hotărârea privind trecerea unei cantităţi de masă
lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad,
precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia nu trece iar hotărârea nu se adoptă.
După ce s-a votat proiectul de hotărâre, doamna consilier local, Cornelia Golea,
precizează că realizarea un depozit de lemn la Brad ar duce la o creștere mare a prețului la
lemnul de foc, menționând că întreținerea unui depozit ar implica pe lângă foarte multe
cheltuieli și renunțarea la cel de la Baia de Criș.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de partizi și a
prețurilor de referință pentru anul de producție 2018 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 H.G. nr. 715/2017 s-a aprobat
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.
Regulamentul reglementează modul de valorificare a masei lemnoase, în condiţii de
eficienţă maximă (valorificare superioară) pentru întreaga masă lemnoasă extrasă, atât din
fondul forestier de stat, cât şi din fondul public al unităţii administrativ – teritoriale.
Ca regulă generală, vânzarea masei lemnoase pe picior şi a masei lemnoase fasonate
se face prin licitaţie publică (cu strigare, în plic închis, mixtă sau electronică) existând şi
reglementări privind valorificarea (vânzarea) prin negociere, cât şi prin vânzare directă.
Masa lemnoasă destinată vânzării se publică în SEAP, cu toate detaliile impuse prin
Regulament, sau, dacă este destinată consumului propriu al instituţiilor publice de interes
local care nu desfăşoară activitate economică şi sunt finanţate integral sau parţial de la
bugetul de stat ori de la bugetul local, autoritatea contractantă, prin administratorul
fondului forestier, o pune la dispoziţie pentru achiziţie directă.
În niciunul din cele două situaţii, preţul de pornire a licitaţiei, respectiv preţul de
achiziţie directă, nu poate fi mai mic decât preţul de referinţă propus de administratorul
fondului forestier – Ocolul Sivlic Brad – şi aprobat de Consiliul Local.
Documentul de referinţă al preţului minim este Actul de Punere în Valoare (APV)
care va ţine cont de nivelul de piaţă al preţurilor de referinţă pe specii și pe sortimente, de
gradul de accesibilitate, de tehnologia de exploatare.
Atât preţul de referinţă, cât şi procedura de valorificare, vor fi aprobate de Consiliul
Local, în baza metodologiei de calcul în care se utilizează cel puţin următoarele elemente
ale pieţei concurenţiale: preţurile minime pe specii şi sortimente, grade de accesibilitate în
parchet, tehnologia de exploatare în regim silvic. Se va ţine cont de raportul cerere –
ofertă, în vederea valorificării cât mai eficiente a masei lemnoase extrase din fondul
forestier public al unităţii administrativ - teritoriale Brad.
Prin adresa nr.15.036/08.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
31.984/08.12.2017, Ocolul Silvic Brad înaintează spre aprobare Lista cu prețurile de
referință pentru anul de producție 2018, pe specii/grupe de accesabilitate, sortimente
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dimensionale și natura produsului precum și Lista de partizi întocmită conform
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
aprobat prin H.G. nr. 715/2017.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Adrian Petruş, 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,
Mihai Mureş, 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți,
respectiv 9 consilieri locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune la vot proiectul de hotărâre
în ansamblul său şi cu 13 voturi "pentru” și 4 abțineri (David Dorin Sorin, Bârea Vasile,
Poenaru Vasile, Huieț Petru Voicu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2018
privind aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de referință pentru anul de
producție 2018.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnico economice și a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE
PUNCT TERMIC NR. 4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD,
JUDEŢUL HUNEDOARA”– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 Punctul Termic nr. 4 are o vechime de
45 ani și asigură energia termică pentru 258 apartamente, Cantina socială, Creșa de cartier
și Laboratorul de analize medicale.
Performanţele energetice ale utilajelor tehnologice şi ale reţelelor sunt cu mult
depăşite, cu randamente scăzute şi pierderi mari de energie, gradul de uzură a
echipamentelor tehnologice fiind de cca 65-80%, iar a elementelor de construcţie este
apreciat a fi cuprins între 30-80 %.
În scopul continuării lucrărilor de reabilitare şi modernizare a sistemului public de
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termoficare, având ca efecte finale diminuarea pierderilor tehnologice de energie termică,
creşterea performanţelor economice ale acestuia şi îmbunătăţirea confortului pentru
utilizatorii sistemului a fost promovat Proiectul nr. 1019/2017, elaborat de S.C. Gevis
Proteam S.R.L. Deva
Proiectul de investiţii vizează ample lucrări de reconfigurare și reabilitare cu
conducte preizolate a reţelelor de agent termic primar şi secundar existente, precum şi
modernizarea punctului termic PT 4 prin echiparea cu module termice în plăci inoxidabile
pentru încălzire şi apă caldă menajeră pentru apartamentele racordate, reabilitarea clădirii,
compartimentarea acesteia şi a reţelelor de utilităţi proprii.
Prin modernizarea propusă se vor obţine randamente energetice maxime, se vor
diminua pierderile tehnologice din SACET cu cel puţin 3 %, în echivalent 47 t.e.p., se vor
îmbunătăţii substanţial parametrii agentului termic, ceea ce va spori gradul de confort în
locuinţe şi în spaţiile publice deservite.
Aceasta investiție va fi realizată de către Municipiul Brad prin Programul
“Termoficare 2006-2020, căldură şi confort”, aprobat prin H.G. nr. 462/2006 şi Ordinul
MAI nr.124/2012.
Cuantumul sumei alocate de la bugetul de stat pentru cofinanțarea proiectului prin
Programul “Termoficare 2006-2020, căldură şi confort” este în limita a 70% din valoarea
cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Valoarea totală a investiției este de 1.842.484 lei cu TVA inclus, respectiv 1.550.284
lei fără TVA, din care C+M = 1.340.115. lei cu TVA inclus, respectiv 1.126.147 lei fără
TVA .
Precizează că durata de execuție a investiției este de 8 luni însă achitarea
contravalorii acesteia se va efectua, eșalonat, pe o perioadă de 2 ani (2018-2019).
Pentru anul I de execuţie din bugetul local se va aloca suma de 108.936 lei cu TVA.
În contextul celor de mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, Adrian Petruş, 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, Mihai Mureş, 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că Punctul Termic nr. 4 este ultimul
Punct Termic care va fi reabilitat în Municipiul Brad și face parte din Strategia noastră
derulată de-a lungul a mai mulți ani și astfel tot sistemul de distribuție este reabilitat.
Menționează, că dacă se face o evaluare a modului de furnizare a agentului termic
în acest sezon rece, se poate spune că sistemul de încălzire a funcționat fără probleme
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începând cu data de 1 noiembrie 2017, iar dacă rețeaua de alimentare cu agent primar va fi
reabilitată așa cum s-a propus, se va ajunge la un tarif al energiei termice rezonabil pentru
populație.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune la vot proiectul de hotărâre
în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
9/2018 privind aprobarea Documentaţiilor tehnico - economice și a Devizului general
pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 4 ȘI A
REȚELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune
al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2018 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 118 din
Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, Serviciul Public de Asistenţă Socială a elaborat
Planul anual de acţiune al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2018, care,
anterior supunerii spre aprobare consiliului local, a fost transmis pentru consultare
Biroului Monitorizare, Strategii, Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Analiză Statistică şi
Incluziune Socială din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara – Direcţia Generală de
Asistenţă şi Protecţia Copilului.
Prezentul plan de acţiune se referă la asigurarea drepturilor depline tuturor copiilor,
indivizilor/persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice aflate în dificultate pentru a
beneficia complet de participarea la viaţa socială şi economică. Scopul acestui plan este de
a asigura un sistem de servicii integrate, bazat pe parteneriat, oferite copiilor/persoanelor
vulnerabile în vederea respectării drepturilor şi satisfacerii nevoilor acestora.
Prin adresa nr. 40.509/20.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
33.517/21.12.2017, Consiliul Judeţean Hunedoara - Direcţia Generală de Asistenţă şi
Protecţia Copilului, confirmă că Planul anual de acţiune al Serviciului Public de Asistenţă
Socială Brad pentru anul 2018 „cuprinde categorii de beneficiari și beneficii/servicii
oferite, buget estimat, acțiuni continue, precum și acțiuni specifice care să sprijine
activitatea curentă”.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Adrian
Petruş, 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune la vot proiectul de hotărâre
în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
10/2018 privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului Public de
Asistenţă Socială pentru anul 2018.
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2018 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 Planul de analiză şi acoperire a
riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul
Municipiului Brad, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor
respective.
Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a
sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de
urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea
riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de
urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.
Obiectivele PAAR sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea
manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în
baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform
schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate
asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
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c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor
operative;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării
situaţiilor de urgenţă.
Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor
care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
Actualizarea planului constă în modificările care se aduc anual la capitolele
existente ale planului cu date concrete de la sfârşitul anului 2017, date obţinute de la
Direcţia Judeţeană de Statistică a Judeţului Hunedoara.
Având în vedere aceste considerente se impune şi actualizarea listei autorităţilor şi
factorilor cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în Municipiul Brad, listă
care face parte integrantă din plan.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş,
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, Mihai Mureş, 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune la vot proiectul de hotărâre
în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
11/2018 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în
Municipiul Brad pe anul 2018.
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Punctul Suplimentar nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de
interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2018 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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 agenda culturală pentru anul 2018
cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în Municipiul Brad. Cultura şi tradiţia locului
este şi va rămâne unul dintre cele mai accesibile limbaje de comunicare. Redescoperirea şi
valorificarea tradiţiilor noastre, conservarea şi promovarea culturii sunt principiile care au
stat la baza iniţierii acestui proiect de hotărâre.
În anul 2018 dorim să desfăşurăm manifestări cultural artistice şi educative, pentru a
oferi unui public cât mai larg, liberul acces la manifestări culturale de calitate, care vor
contribui la păstrarea tradiţiilor şi valorilor specifice. Toate aceste activităţi contribuie la
gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor
copiilor, a tinerilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber.
Ziua Eroilor şi Ziua Naţională a României, sunt evenimente cu semnificaţii
deosebite pentru poporul român, care trebuie marcate şi în Municipiul Brad.
În cadrul acestor evenimente au loc depuneri de coroane de flori la Monumentul
Eroilor, momente cultural-artistice organizate de Casa de Cultură Brad şi Biblioteca
Municipală „Gheorghe –Pârvu” Brad.
Tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura tradiţională
românească şi, ca atare, organizarea de activităţi cultural - educative, printre care: Ziua
Internaţională a Femeii, Ziua Internaţională a Copilului, Sărbătorile de iarnă constituie
oportunităţi de a promova o imagine a potenţialului cultural local şi zonal.
Sărbătoarea anuală ocazionată cu desfăşurarea Zilelor Municipiului Brad, este o
manifestare culturală complexă, cu participarea ansamblurilor folclorice, a artiştilor
români de muzică uşoară şi populară consacraţi. Tot atunci are loc şi ceremonia de
înmânare a diplomelor şi a premiilor aprobate de Consiliul local către elevii cu rezultate
şcolare deosebite, etc.
Scopul organizării acestor activităţi şi manifestări cultural educative, artistice şi
sportive cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre, este de a satisface nevoile culturale ale
comunităţii brădene prin oferirea de produse şi servicii culturale diverse, de creştere a
gradului de acces la participarea cetăţenilor la viaţa culturală.
Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor cultural
educative, artistice şi sportive prevăzute în Anexa de la art.1 se face din bugetul local şi
din sume provenite din sponsorizări şi/sau alte venituri.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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
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iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ 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, Adrian Petruş,
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, Mihai Mureş, 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, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, solicită să fie prins în Programul principalelor
manifestări și participarea Societatea Patriotică ”Avram Iancu” - Filiala Brad la acțiunile
dedicate lui Avram Iancu, care vor avea loc pe vremea cireșelor, în luna iunie 2018.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că această propunere este binevenită
doar că această societate va trebui să solicite, în scris, administrației publice locale la acel
moment, acordul pentru a participa la acea adunare publică.
Mai amintește că în luna septembrie 2018, ar fi posibil ca Asociația Brad Mileniul
III, împreună cu un grup de sponsori, să doneze Parlamentului României o statuie a lui
Avram Iancu - erou național al românilor. Totodată, precizează că se vor face demersuri
pentru reabilitarea vechii biserici de la Mesteacăn.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune la vot proiectul de hotărâre
în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
12/2018 privind
aprobarea Programului principalelor manifestări cultural
educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal
organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2018.
Punctul nr. 12. Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în
semestrul II al anului 2017.
Domnii consilieri locali au luat act despre acest raport.
Punctul nr. 13. Analizarea și discutarea unor adrese:
- adresa nr. 120/08.01.2018 a Spitalului Municipal Brad prin care se supune
atenției domnilor consilieri faptul că în incinta Spitalului Municipal Brad există mai
multe zone în stare avansată de degradare (respectiv curtea situată între Clădirea
Serviciului de ambulanță, Clădirea Administrației, Clădirea Bucătărie/Spălătorie
respectiv curtea Compartimentului Boli Infecțioase) fapt pentru care solicită a se aloca
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în bugetul local pe anul 2018 sumele necesare pentru amenajarea curții interioare, a
aleilor și parcărilor, în suprafață totală de 1400 mp..
Domnii consilieri au luat act despre această solicitare cu mențiunea că se vor prinde
bani în bugetul local pe anul 2018 și pentru realizarea acestor lucrări care sunt de
maximă necesitate și prioritate.
Punctul nr. 14. Informarea nr. 2356/18.01.2018 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
- Punctul Suplimentar nr. 2 .
Adresa domnului Adam Ionel – Daniel înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 2845/23.01.2018 prin care se solicită aprobarea concesionării terenului aferent
spațiului de pe strada Republicii, nr. 4, pe care de altfel, în prezent funcționează o terasă
sezonieră pentru realizarea unei terase acoperite cu o scară exterioară pentru acces la
etajele clădirii și eventual un lift panoramic util pentru accesul la etajele superioare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că este binevenit acest proiect. Solicită a
se prezenta actele de proprietate ale spațiului și menționează că se va demara procedura de
scoatere la licitație a terenului respectiv.
- Punctul Suplimentar nr. 3.
Adresa nr. 113/23.01.2018 a Grădiniței ”Floare de Colț” Brad, înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 2995/25.01.2018 prin care se aduc la cunoștința
Consiliului Local problemele majore cu care se confruntă grădinița datorită spațiului
educațional care a devenit neîncăpător numărului de preșcolari înscriși în prezent și
anume 204 preșcolari program prelungit și 40 preșcolari program normal. Se solicită
demararea unui proiect prin care să se poată oferi copiilor acestui oraș condiții optime de
educație preșcolară, aducând în acest sens o serie de argumente. Se precizează că, o
grădiniță nouă în Municipiul Brad, construită și cu spații pentru creșă ar rezolva și
problema educației timpurii, cunoscându-se faptul că nu se pot onora cererile părinților
care solicită înscrierea copiilor mai mici de doi ani.
Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă și au dat acord de
principiu, cu unanimitate de voturi, în vederea demarării acestui proiect.
- Punctul Suplimentar nr. 4.
Adresa ADI ”Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 3006/25.01.2018, prin care convoacă în
data de 29.01.2018 în ședință extraordinară Adunarea Generală a Asociaților prin care se
cere aprobarea următoarelor:
La punctul 3 pe ordinea de zi se modifică Documentul de Poziție aprobat prin
hotărârea AGA din data de 15.09.2015 ținând seama de HCL Brad nr. 133/2016 prin Act
Adițional după cum urmează
Art.1 Părțile semnatare ale Documentului de Poziție vor avea următorul conținutpentru Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, reprezentat de Președintele
Consiliului Județean Hunedoara , în conformitate cu prevederile Legii serviciilor
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comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare iar
pentru fiecare UAT membru al asociației prin Consiliul Local al UAT- ului reprezentant de
Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006 cu modificările și completările ulterioare.
II Secțiunea 2- Delegarea gestiunii Serviciilor Art. 9 alin. 5 se va modifică astfel
Art. 9(5) pentru contractele de colectare și transport existente respectiv colectarea
separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare care fac
obiectul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor și care expiră după anul 2013
vor fi menținute până la data expirării lor sau prelungite prin acte adiționale, dar nu mai
mult de data intrării în funcțiune al Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor .
Autoritățile locale își i-au angajamentul de a nu le extinde dincolo de această dată. De
asemenea pentru contractele de salubrizare existente, prelungite prin acte adiționale,
autoritățile locale implicate se angajează ca extinderile succesive să înceteze odată cu data
intrării în funcțiune a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor .
În ceea ce privește activitățile cuprinse în Proiectul Sistemului de Management
Integrat al Deșeurilor și care constituie obiectul contractelor sus-menționate le vom
enumera după cum urmează
- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al
deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții;
-organizarea prelucrării, neutralizării și valorificarea materială a deșeurilor,
respectiv compostarea deșeurilor bio-degradabile la platforma de compostare Brad și
Bârcea Mare;
- operarea/ administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și
similare;
- sortarea deșeurile municipale și similare;
- organizarea tratării mecanico-biologice a deșeurile municipale și similare ;
- administrarea conformă a depozitului de deșeurile municipale și similare .
III Secțiunea 4- Tarife și taxe Art. 14 alin. 2 se va modifica astfel
(2) Nivelul tarifelor și taxelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din Decizia de
Finanțare, din Acordul de Împrumut pentru creditul de cofinanțare și a prevederilor legale
aplicabile.
La nivelul județului Hunedoara se va aplica un sistem de plată prin tarif, iar în Zona Văi
Jiului prin taxă.
IV Secțiunea 4- Tarife și taxe, Art. 16 (1) se va modifica astfel
(1) Tarifele și taxele inițiale pentru depozitare, aferente rampei ecologice, care urmează să
fie plătite de către operatori CT către operatorul TTCD (operatorul CMID Bârcea Mare)
sau de către UAT-uri din zona Văii Jiului, vor fi stabilite în urma licitației publice.
La punctul 4 pe ordinea de zi se propune aprobarea nivelului cotizației pentru anul
2018 să fie în cuantum de 1,5 lei/ locuitor cu mențiunea că în anul 2017 cotizația a fost în
cuantum de 1 leu/ locuitor.
Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă și sunt de acord cu
desemnarea domnului Nicula Daniel – inspector de specialitate la Compartimentul pentru
autorizare, monitorizare, control transport public local, transport în regim de taxi și în
regim de închiriere pentru a participa la Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR
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JUDEŢUL HUNEDOARA” în data de 29.01.2018 .
Punctul nr. 15. Diverse.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că s-a trecut foarte repede peste
procesul verbal al ședinței de luna trecută și nu a reușit să facă câteva remarci. Astfel că
menționează acum că acolo este o problemă cam ambiguă; poate dumnealui nu s-a
exprimat foarte clar cu privire la ”frustrările pe care cei doi domni consilieri (David Dorin
Sorin și Huieț Petru Voicu) le-au acumulat de-a lungul timpului și făcând apel la toți
colegii ca cei doi consilieri locali să nu mai fie persiflați”, dar nu solicită a se modifica
procesul verbal al ședinței ordinare trecute.
Își exprimă nemulțumirea față de imnul intonat la începutul ședinței solicitând să
nu-și bată nimeni joc de Imnul de Stat al României.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează că dumnealui i se pare că
procesul verbal al ședinței ordinare anterioare nu a fost întocmai întocmit, menționând că
el a precizat că „și acum 28 de ani în Consiliu local se întâmplau aceleași lucruri” și
precizează că dumnealui nu este de acord cu procesul verbal al ședinței ordinare din luna
decembrie și ca atare votează împotriva procesului verbal din data de 21 decembrie 2017
deoarece nu este complet.
În continuare, domnul consilier local, David Dorin Sorin, întreabă de stenograma
ședinței ordinare din luna decembrie.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că nu se întocmește nicio o stenogramă.
Aceasta este un fenomen destul de complex care se realizează de către personal de
specialitate. Noi întocmim doar un proces – verbal al ședinței. Iar cu privire la intonarea
imnului de stat invocată de către domnul consilier local, Vasile Bârea, își prezintă scuzele
de rigoare față de defecțiunea apărută în redarea acestuia, menționând că persoana
responsabilă se află în concediu de odihnă, dar, pe viitor, aceasta se va face conform
înțelegerii din Consiliu local: se va intona prima strofă din imn.
În ceea ce privește părăsirea lucrărilor ședinței ordinare din luna decembrie 2017 de
către domnul consilier local David Dorin Sorin, domnul Primar menționează că a înțeles
perfect că nu a plecat din cauza frustrării sau a complexului de inferioritate, dar îi
comunică acestuia că prezența la ședințele Consiliului local este mult mai importantă
pentru cei care ne-au ales decât absența. Precizează că pentru acest motiv și indemnizația
din acea lună a celor doi domni consilieri locali (David Dorin Sorin și Huieț Petru Voicu)
a fost diminuată conform prevederilor legale, cei doi, părăsind sala de ședință înainte de
aprobarea Ordinii de zi și fără a fi învoiți.
În continuare, domnul Raul Matei – un cetățean al Municipiului Brad, care era
prezent în sală solicită luarea la cuvânt.
Doamna președinte de ședință, Cornelia Golea, solicită acordul domnilor consilieri
pentru ca cetățeanul Raul Matei să ia cuvântul.
Domnii consilieri locali, în unanimitate, sunt de acord ca cetățeanul Raul Matei să ia
cuvântul.
Doamna președinte de ședință, Cornelia Golea, îl invită pe cetățeanul Raul Matei să
ia cuvântul.
Domnul Raul Matei îi întreabă pe domnii consilieri cum comentează faptul că nu i25

au răspuns la o petiție pe care le-a adresat-o pe site-ul primăriei în condițiile în care sunt
aleși de către cetățeni.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că orice persoană are, potrivit Legii nr.
544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, anumite pârghii de atac,
și-l îndeamnă să se adreseze instanței de judecată dacă este nemulțumit, menționând că
acest subiect nu face obiectul unei analize în Plenul Consiliul Local.
Doamna președinte de ședință, Cornelia Golea, menționează că a fost întrebată de
un proprietar dintr-un bloc de pe Aleea Privighetorilor dacă și acel bloc intră în programul
de reabilitare termică pe fonduri europene.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că acel bloc se reabilitează termic de
către proprietari în programul de reabilitare termică pe fonduri europene intrând doar
blocurile identificate pentru cazuri sociale.
Nemaifiind alte discuţii, doamna președinte de ședință,Cornelia Golea, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 25
ianuarie 2018.

Brad, 25.01.2018

SECRETAR,
CARMEN – IRINA BORA
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