ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 25 februarie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 25 februarie 2014 s-a făcut în data de 21.02.2014 prin Dispoziţia nr.
77/21.02.2014 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art.
39, alin.1 şi alin. 3 şi 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 21.02.2014, 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 în funcţie, 1 consilier
local anunţându-şi întârzierea şi 1 consilier local fiind absent (Aurel Vasile Circo).
În calitate de invitaţi au participat: domnul Jurca Florin – Manager al Spitalului
Municipal Brad, domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului Municipal
Brad, domnul Ciota Ioan – Director medical al Spitalului Municipal Brad, domnul ing.
Adrian Grosu – director al S.C. TERMICA BRAD S.A., doamna Mariana Bordea –
contabil-sef al S.C TERMICA BRAD S.A. şi domnul Ovidiu Suciu – director al
Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad.
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 Iulian Simedrea – delegat sătesc în satul Mesteacăn şi domnul Pavel Pistrilă –
delegat sătesc în satul Valea Brad.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora - Secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, 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 în picioare pentru a audia Imnul Naţional al României.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad procesul verbal al
şedinţei ordinare din 30 ianuarie 2014 care a fost aprobat cu unanimitate de voturi,
respectiv cu 15 voturi pentru.
În continuare doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, o invită
pe doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, să preia conducerea şedinţei.
Nemaifiind alte discuţii, doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, îl
roagă pe domnul Primar, Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al dosarelor
din activitatea Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad, instituţiilor şi
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de
primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la
locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2014, stabilită de
Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului ,,Construcţii
locuinţe pentru tineri destinate închirierii” – iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de acţiuni pentru protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole al Municipiului Brad,
judeţul Hunedoara” – iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
88/2009 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare
prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza
Municipiului Brad pe anul 2014 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de închiriere nr. 85/1994 în
temeiul Contractului de vânzare cumpărare nr. 827/06.02.2014 – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în
suprafaţă de 3771 mp. situat în Municipiul Brad str. Abatorului – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice – iniţiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 7
din blocul 4 de pe str. 9 Mai din Municipiul Brad fostei chiriaşe Bocoiu Ileana Mariana
– iniţiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2003
situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea colectivului de redacţie al ziarului
local ,,ZARANDUL” – iniţiat de primarul municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere în participaţie
dintre Municipiul Brad prin Consiliul local Brad, reprezentat prin primar Florin Cazacu
şi Asociaţia Clubul Sportiv ,,Armata Aurul” Brad – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
13. Informarea nr.3060/20.02.2014 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
14. Adresa nr.101/06.02.2014 a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare –
Filiala Judeţeană Hunedoara
15. Diverse.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă sunt suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi
cu următoarele :
1. Proiect de hotărâre privind conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE

ONOARE al Municipiului Brad ( post-mortem) dr. Ing. Aurel Lăpuşcă.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2014 al S.C. TERMICA BRAD S.A.
3. Prezentarea Proiectului de contract de asociere în participaţie cu S.C.
ENERGY SERV Bucureşti.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, doamna
Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică supune aprobării suplimentările propuse şi
cu unanimitate de voturi „pentru” se aprobă.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune aprobării Ordinea
de zi în ansamblul ei şi cu unanimitate de voturi, se aprobă.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului
Arhivistic al dosarelor din activitatea Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local
al Municipiului Brad.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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.
2616/13.02.2014 al Compartimentului registratură şi ţinând cont de Legea nr. 16/1996 –
legea arhivelor naţionale, toate documentele care se creează în cadrul instituţiilor sunt
păstrate cu rigurozitate în săli special amenajate, după ce sunt predate de către
compartimentele funcţionale din cadrul instituţiei în baza unui Nomenclator Arhivistic.
Nomenclatorul Arhivistic presupune de fapt descrierea pe scurt al fiecărui dosar
creat cu termenul de păstrare al acestuia pentru fiecare compartiment, birou, serviciu,
direcţie, etc.
Astfel odată cu apariţia legii susmenţionate s-a aprobat un Nomenclator
Arhivistic. Ulterior, acesta s-a modificat în anul 2004 şi apoi în anul 2009, iar în
momentul de faţă se impune aprobarea unui nou Nomenclator întrucât în ultimii ani au
apărut modificări în Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului
Brad, pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
În acest sens s-a întocmit un nou Nomenclator care a fost transmis la Serviciul
Judeţean a Arhivelor Naţionale Hunedoara şi a fost avizat urmând să fie aprobat în
contextul proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care

dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
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 8 consilieri locali.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Fabius Tiberiu Kiszely, Aurel Vasile Circo) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2014 privind aprobarea Nomenclatorului
Arhivistic al dosarelor din activitatea Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Brad.
Punctul nr. 2 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii
care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul
2014, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul
programului ,,Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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 procesului-verbal nr.
3088/21.02.2014, încheiat cu ocazia şedinţei Comisiei sociale de analiză a dosarelor
depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către
A.N.L. În cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”,
numită prin H.C.L. nr. 115/2012, s-au analizat toate cererile, cu actele aferente, depuse
până la 31 decembrie 2013 de către persoanele care solicită atribuirea unei locuinţe
pentru tineri, destinată închirierii şi s-a întocmit lista de priorităţi în soluţionarea acestor
cereri.
Prin Referatul nr. 3100/21.02.2014 Biroul pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Brad propune iniţierea unui proiect de
hotărâre pentru aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri,
destinate închirierii valabile pentru anul 2014, stabilite de Comisia socială de analiză a

dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de
către A.N.L. În cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate
închirierii”.
Mai menţionează că potrivit art.15 alin.1 din H.G.R. nr. 962/2001 „analizarea
cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se face anual, până la
sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până
la sfârşitul anului precedent”.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, întreabă dacă mai sunt
alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, 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 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Fabius Tiberiu Kiszely, Aurel Vasile Circo) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2014 privind aprobarea Listei cu
solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă
pentru anul 2014, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de
solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în
cadrul programului ,,Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”.
Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de acţiuni
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole al
Municipiului Brad, judeţul Hunedoara” .
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, 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 Decizia
nr.221983/GC/12.06.2013 a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, precum şi
adresa nr.80247/2013 a Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Hunedoara,
Compartimentul protecţia mediului prin Referatul nr. 3004/20.02.2014 solicită aprobarea
unui plan de acţiuni pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din

surse agricole la nivelul Municipiului Brad, judeţul Hunedoara .
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
cele solicitate .
Domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, 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, hotărârea se adoptă cu votul majorităţii
membrilor prezenţi, respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Fabius Tiberiu Kiszely, Aurel Vasile Circo) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2014 privind aprobarea ,,Planului de
acţiuni pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse
agricole al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara”.
Iese din sală domnul consilier local Mihai Mureş.
Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr. 88/2009.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, 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. 88/2009 s-a stabilit că vor fi suportate de la bugetul Municipiului Brad
cheltuielile pentru utilităţi ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Decebal”
Hunedoara – Grupa de Jandarmi, Sprijin şi Intervenţie Brad.
Ca urmare a adresei nr. 1670075/06.02.2014 a Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean ,,Decebal” Hunedoara, prin Referatul nr. 2924/19.02.2014 Biroul pentru
administrarea domeniului public şi privat solicită modificarea acestei hotărâri în sensul
achitării de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Decebal” Hunedoara a tuturor
cheltuielilor pentru utilităţi.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 88/2009 conform celor solicitate.

Domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ioana - Camelia Mirică, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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, hotărârea necesită votul
majorităţii
membrilor prezenţi, respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali absenţi ( Aurel Vasile Circo, Fabius Tiberiu Kiszely), 1
consilier „lipsă vot” (Mihai Mureş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2014
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 88/2009.
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru
activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad pe anul 2014.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere adresa nr.
2885/10.02.2014 a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA prin care se
solicită actualizarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate pe raza
municipiului Brad pe anul 2014, precum şi Referatul nr. 2631/14.02.2014 a
Compartimentului unitatea locală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.
Menţionează că tarifele pentru activităţile desfăşurate de către operatorul de
salubrizare au fost modificate în luna martie 2013, fapt pentru care consideră oportună
ajustarea tarifelor pentru persoanele fizice şi juridice, având în vedere că se ia în calcul
indicele de inflaţie de 3,98%, prevăzut în Buletinul Statistic de Preţuri la nivelul anului
2013.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local şi 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.
Revine în sală domnul consilier local, Mihai Mureş.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan întreabă care este legătura directă
între creşterea indicelui preţului de consum şi creşterea tarifului de salubrizare propus,
întreabă dacă este reglementare legală în acest sens şi totodată menţionează că ar fi bine
ca în astfel de situaţii solicitantul să prezinte o justificare concretă pe elemente de cost.
Vine domnul consilier local Fabius Tiberiu Kiszely.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că la ajustarea acestor tarife ne
prevalăm de Contractul de delegare de gestiune nr. 4137/26.03.2003, care prevede
posibilitatea majorării trimestriale a tarifelor de salubrizare.
Se solicită punctul de vedere domnului Ioan Csernatoni - şef Punct de lucru Brad
al S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA , care este prezent în sală.
Domnul Ioan Csernatoni precizează că în momentul de faţă nu s-au solicitat
majorări de tarife ci doar o actualizare în funcţie de rata inflaţiei.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest proiect de hotărâre este
întemeiat pe prevederile art.72 din Contractul e delegare de
gestiune nr.
4137/26.03.2003 iar autoritatea deliberativă poate accepta actualizarea prin negociere,
nu este obligatoriu să se aprobe tarifele propuse în proiectul de hotărâre.
Domnul Consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, precizează că nu este vorba de a nu
aproba proiectul iniţiat.
Domnul Csernatoni Ioan precizează că tarifele de salubrizare practicate la Brad
sunt sub limita judeţeană.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că atelajele trase de
cai opresc la punctele de colectare din oraş şi sortează deşeurile menajere lăsând în urma
lor un dezastru; acest lucru a devenit o practică în oraş. În acest sens, îl roagă pe domnul
Primar, Florin Cazacu, să ia măsuri pentru a interzice accesul căruţelor în oraş pentru
binele tuturor.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că deşeurile menajere odată depuse în
recipientele de colectare devin proprietatea S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
TIMIŞOARA , nu sunt ale Primăriei. Precizează că ar trebui să se amenajeze locurile de
depozitare precum în ţările civilizate. Menţionează că împreună cu Poliţia Locală s-au
făcut diverse acţiuni în acest sens şi pune în vedere, din nou, şefului Poliţiei Locale să ia
măsuri în acest sens.
Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, solicită a se face completări în
materialul prezentat deoarece nu apare noţiunea de „indice de inflaţie” şi întreabă de ce
se raportează SC RETIM S.A. la Contractul nr. 4021/25.04.2003 şi de ce tarifele de
salubrizare nu se actualizează la fel ca tarifele de la apă ale operatorului SC APAPROD
SA . Solicită totodată prezentarea unei fişe de fundamentare în acest sens. Menţionează
că preţul contractului a fost stabilit în euro, situaţie în care tariful nu trebuie
actualizat/majorat în funcţie de indicele de inflaţie.
Pentru a lămuri acest aspect se solicită cuvântul domnului Daniel Niculainspector de specialitate în cadrul Compartimentului ULM.
Domnul Daniel Nicula precizează că în urma modificărilor legislative, în cursul
anului 2008, Contractul de prestări servicii nr. 4137/26.03.2003 a fost modificat în
sensul schimbării doar a titulaturii şi anume din „Contract de prestări servicii nr.
4137/26.03.2003” în „Contract de delegare de gestiune nr.4137/26.03.2003” păstrânduse acelaşi număr şi aceleaşi prevederi contractuale. Mai mult, precizează că în anul
2013 prin HCL nr. 84/2013 pe care o prezintă, s-a aprobat „Politica de preţuri pentru

salubrizare, pentru anul 2014 şi următorii”, hotărâre din care rezultă că în anul 2014
tariful supus aprobării de către SC RETIM S.A. este mai mic decât cel aprobat prin
HCL 84/2013.
Menţionează că pe parcursul anului 2014 serviciul de salubrizare va fi preluat de
ADI Deşeuri iar pe zona Brad va fi un singur operator a cărui tarif de salubrizare va fi
cel din Caietul de sarcini elaborat de ADI Deşeuri şi acesta va fi unic pentru fiecare din
cele patru zone, ca ulterior să fie unic la nivel judeţean, iar actualizarea lui se va face de
către ADI Deşeuri. Referitor la tariful apei potabile şi canalizare apă potabilă, precizează
că acesta este aprobat de către ADI AQUAPREST iar Consiliul Local al Municipiului
Brad doar ia act de acesta.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45, alin. 2, lit.a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefmaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru” şi 1 consilier local absent (Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 23/2014 privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de
salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA
pe raza Municipiului Brad pe anul 2014.
Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind preluarea Contractului de
închiriere nr. 85/1994 în temeiul Contractului de vânzare cumpărare nr.
827/06.02.2014.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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 Compania Naţională ,,LOTERIA
ROMÂNĂ SA”, în temeiul Contractului de închiriere nr.85/1994, prelungit prin acte
adiţionale până la data de 31.12.2014, a deţinut în chirie un teren proprietate privată a
Municipiului Brad, în suprafaţă de 21,50 mp. situat în Brad str. Libertăţii pe care a fost
amplasat un chioşc cu destinaţia de comerţ LOTO-PRONO.
Prin adresa nr.5877/12.12.2013 Compania Naţională ,,LOTERIA ROMÂNĂ SA”,
întrucât i-a fost aprobată valorificarea chioşcului de aluminiu ca urmare a desfiinţării
Agenţiei Loto 20-043, solicită Municipiului Brad acordul în privinţa închirierii terenului
aferent chioşcului, persoanei care va câştiga licitaţia de vânzare a acestuia.
Ulterior acordului Municipiului Brad, prin adresa nr. 843/06.02.2014 Compania
Naţională ,,LOTERIA ROMÂNĂ SA” comunică vânzarea acestui chioşc doamnei
Uibariu Cristina, care prin cererea nr. 2205/07.02.2014 solicită preluarea contractului de
închiriere nr. 85/1994 încheiat cu Primăria Municipiului Brad.

Prin Referatul nr. 3003/20.02.2014 Biroul pentru administrarea domeniului public
şi privat propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind preluarea, de către doamna
Uibariu Cristina, a Contractului de închiriere nr. 85/1994 în temeiul Contractului de
vânzare-cumpărare nr.827/06.02.2014.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
cele solicitate.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely 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.
Iese din sală domnul consilier local Gheorghe Adrian Duşan.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, 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 8 membri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi 15 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Aurel Vasile Circo), 1 consilier local „lipsă vot”
(Gheorghe Adrian Duşan) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2014 privind
preluarea Contractului de închiriere nr. 85/1994 în temeiul Contractului de
vânzare cumpărare nr. 827/06.02.2014.
Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 3771 mp. situat în Municipiul Brad str. Abatorului
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana -Camelia Mirică, 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, pe str. Abatorului, Municipiul Brad
deţine un teren în suprafaţă de 3771 mp. proprietatea privată a localităţii.

Având în vedere nevoia de a asigura resurse financiare suplimentare la bugetul
local pentru derularea unor proiecte de investiţii în Municipiul Brad şi ţinând cont că
acest teren este liber de sarcini, am propus iniţierea unui proiect de hotărâre privind
vânzarea prin licitaţie publică a terenului susmenţionat.
În acest sens s-a comandat un Raport de evaluare a terenului întocmit de evaluator Varga
Dorel.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre s-a propus ca preţul de pornire al licitaţiei
pentru vânzarea terenului în suprafaţă totală de 3771 mp. să fie cel stabilit prin Raportul
de evaluare întocmit de evaluator Varga Dorel. În acest sens licitaţia va porni de la suma
de 43.932 euro - contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua licitaţiei
În articolul 3 al proiectului de hotărâre s-a propus aprobarea Caietului de sarcini
pentru desfăşurarea licitaţiei publice şi în articolul 4 o comisie de licitaţie formată din 5
membri .
În articolul 5 al proiectului de hotărâre se împuterniceşte Primarul Municipiului
Brad pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare la Notarul public.
Domnul consilier local, Dorel Leaha- Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Totodată, doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică precizează că la
art.4 din proiectul de hotărâre trebuie propus un consilier local care să facă parte din
comisia de licitaţie.
Domnul Consilier local, Florin Străuţ, propune ca din comisia de licitaţie să facă
parte domnul consilier local Cristian Serafim Leucian.
Doamna consilier local Iona – Camelia Mirică propune ca din comisia de licitaţie
să facă parte domnul consilier local Ovidiu Jurj.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian precizează că nu va putea fi
prezent la licitaţie, motiv pentru care se retrage.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4 al acestui
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna Preşedinte de şedinţă, IoanaCamelia Mirică, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, a prezentat procesul

verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a
fost ales, cu 16 voturi „pentru”, domnul consilier local Ovidiu Jurj, să facă parte, alături
de ceilalţi membri, din comisia de licitaţie .
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana–Camelia Mirică, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total
al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent ( Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 25/2014 privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în
suprafaţă de 3771 mp. situat în Municipiul Brad str. Abatorului.
Punctul nr. 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor
de transport pentru cadrele didactice.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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 propunerile făcute
de către Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad,
al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad, al Colegiului Naţional ,,Avram
Iancu” Brad, precum şi al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad de a deconta contravaloarea
abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului didactic, care se
deplasează de la localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în municipiul Brad) şi retur,
a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea drepturilor băneşti
personalului susmenţionat pe luna ianuarie 2014 în sumă de 5.945,21 lei după cum
urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
928 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
1.528 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
1.311 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
2.178,21 lei
Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti numai după virarea sumelor din bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, taxe şi
impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul necesită votul majorităţii
consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent ( Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 26/2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice.
Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a
apartamentului nr. 7 din blocul 4 de pe str. 9 Mai din Municipiul Brad fostei chiriaşe
Bocoiu Ileana Mariana.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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.3153/21.02.2014 al Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat prin care se
propune aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 7 sc. 1 din blocul 4 de pe str. 9
Mai din Municipiul Brad fostei chiriaşe Bocoiu Ileana Mariana întrucât Contractul de
închiriere nr. 8/06.10.2010 al cărei beneficiară a fost doamna Bocoiu Ileana Mariana a
încetat de drept, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
unei noi repartiţii a locuinţei susnumitei.
Menţionează că doamna Bocoiu Ileana Mariana are de achitat chiria aferentă
folosinţei apartamentului în sumă de 3099,63 Primăriei Municipiului Brad şi suma de
5062,03 lei către Asociaţia de proprietari nr. 8 Brad, pentru care a prezentat câte un
grafic de eşalonare, făcând dovada respectării lor.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Consilier local, Dorel Leaha-Ştefan întreabă dacă va putea respecta
Graficul de eşalonare şi ce se va întâmpla dacă nu va fi respectat.
Domnul Primar, Florin Cazacu solicită ca Biroul A.D.P.P. să prezinte lunar o
informare cu aceste situaţii.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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, hotărârea necesită votul a două treimi din
numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.27/2014 privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 7 din
blocul 4 de pe str. 9 Mai din Municipiul Brad fostei chiriaşe Bocoiu Ileana
Mariana.
Punctul nr. 10. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din
blocul ANL 2003 situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr. 3113/21.02.2014
Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei
Municipiului Brad se face cunoscut faptul că doamna Moldovan Mihaela Florina a
renunţat la locuinţa ANL care i-a fost repartizată, această locuinţă devenind astfel liberă
pentru repartizare.
În urma reactualizării şi analizării dosarelor solicitanţilor, Comisia pentru
analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a
încheiat un proces verbal prin care a propus repartizarea acestei locuinţe doamnei
Băieş(căs. Lupuşor) Ionela Adriana având cererea nr.15840/06.10.2009.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad, dezbaterea
prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, întreabă dacă sunt discuţii

pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, 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, hotărârea necesită votul a două treimi din
numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.28/2014 privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2003 situat în
Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara .
Punctul nr. 11. Proiectul de hotărâre privind reorganizarea colectivului de
redacţie al ziarului local ,,ZARANDUL”
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr.3007/20.02.2014
Casa de Cultură Brad propune înlocuirea a doi membri din Colectivul redacţional al
ziarului ,,Zarandul”, domnul Ciur Gheorghe şi doamna Aslău Marioara, întrucât au
devenit indisponibili.
Domnul Ciur Gheorghe – reprezentant din partea Consiliului Local Brad nu mai
este în prezent consilier local, iar doamna Marioara Aslău este grav bolnavă.
Completarea Colectivului consideră că este necesară pentru a îmbunătăţi calitatea
publicaţiei locale care este un periodic local de informare a brădenilor.
În acest sens propune ca din acest colectiv să facă parte doamna Manea Ioana –
consilier juridic în cadrul Primăriei Municipiului Brad, iar în ceea ce priveşte
reprezentantul Consiliului Local Brad lasă la latitudinea acestuia numirea unui membru.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
cele solicitate.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Totodată, doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică precizează că la

art.1 din proiectul de hotărâre trebuie propus un consilier local care să facă parte din
colectivul de redacţie al ziarului local „ZARANDUL”.
Domnul Consilier local Vasile Podaru propune ca din colectivul de redacţie al
ziarului local „ZARANDUL” să facă parte doamna consilier local Ancuţa Miheţ.
Doamna consilier local Ioana – Camelia Mirică propune ca din colectivul de
redacţie al ziarului local „ZARANDUL” să facă parte domnul consilier local Bogdan
Mihai Ştefan.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 al acestui
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna Preşedinte de şedinţă, IoanaCamelia Mirică, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a
fost ales cu 9 voturi „pentru” şi 7 voturi „împotrivă”, domnul consilier local Bogdan
Mihai Ştefan, să facă parte, alături de ceilalţi membri din colectivul de redacţie al
ziarului local „ZARANDUL”. Doamna consilier local Ancuţa Miheţ a obţinut doar 7
voturi „pentru” şi 9 voturi „împotrivă” .
Domnul Primar Florin Cazacu solicită ca anual, colectivul de redacţie al ziarului
să prezinte un Raport de activitate.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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, hotărârea necesită votul majorităţii
consilierilor prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.16/2014 privind reorganizarea colectivului de redacţie al ziarului local
,,ZARANDUL”.
Punctul nr. 12. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de
asociere în participaţie dintre Municipiul Brad prin Consiliul local Brad, reprezentat
prin primar Florin Cazacu şi Asociaţia Clubul Sportiv ,,Armata Aurul” Brad
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a

prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin cererea înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 3170/21.02.2014 Asociaţia Clubul Sportiv ,,Armata Aurul”
Brad a solicitat analizarea oportunităţii asocierii în vederea promovării şi dezvoltării
activităţii sportive, precum şi a imaginii Municipiului Brad în plan local şi naţional.
Analizând solicitarea formulată se poate constata că aceasta este fundamentată pe
următoarele aspecte:
- sportul constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă pe plan
naţional, îndeplinind o importantă funcţie reprezentativă în competiţii
sportive oficiale cu caracter naţional;
- prin sport se urmăreşte valorificarea aptitudinilor individului într-un
sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop
ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea
victoriei.
Implicarea Municipiului Brad în susţinerea sportului se impune din dorinţa de a
atrage un număr cât mai mare de tineri în practicarea activităţilor sportive, pentru
obţinerea unor rezultate deosebite şi în speranţa reprezentării cât mai bune a
Municipiului.
Asocierea are ca obiect promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive precum şi a
imaginii Municipiului Brad în plan local şi naţional şi asigurarea condiţiilor
organizatorice şi materiale de practicare a jocului de fotbal.
Pentru realizarea proiectului contribuţia Municipiului Brad constă în punerea la
dispoziţia asocierii a Complexului sportiv de pe str. Morii din Municipiul Brad cu o
suprafaţă de 20.440 mp.
Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr.3171/21.02.2014 Biroul
pentru administrarea domeniului public şi privat, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus cele solicitate.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Totodată, doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică precizează că la
art.2 din proiectul de hotărâre trebuie propuşi doi consilieri locali care să facă parte din
Consiliul Director al asocierii.
Domnul Consilier local, Mircea Incău propune ca din Consiliul Director al

asocierii să facă parte domnul consilier local Ionel Daniel Adam.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan propune ca din Consiliul Director al
asocierii să facă parte domnul consilier local Mihai Mureş.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 2 al acestui
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna Preşedinte de şedinţă, IoanaCamelia Mirică, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,
au fost aleşi cu 16 voturi „pentru” atât domnul consilier local Ionel Daniel Adam cât şi
domnul consilier local Mihai Mureş, să facă parte, alături de ceilalţi membrii din
Consiliul director al asocierii”.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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, hotărârea necesită votul a
două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11
consilieri.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.30/2014 privind aprobarea
Contractului de asociere în participaţie dintre Municipiul Brad prin Consiliul local
Brad, reprezentat prin primar Florin Cazacu şi Asociaţia Clubul Sportiv ,,Armata
Aurul” Brad.
Punctul nr.1 Suplimentar Proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de
Cetăţean de Onoare al Municipiului Brad (post-mortem) doctorului inginer Aurel
Lăpuşcă.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin referatul nr. 8/21.02.2014 al
Casei de Cultură Brad se face cunoscut că în anul 2002 dr. Ing. Aurel Lăpuşcă i-a fost
conferită de către administraţia publică locală, Diploma de Excelenţă post- mortem,

pentru activitatea desfăşurată ca specialist minier.
În data de 14.02.2014 Fundaţia Auraria Barza Brad l-a comemorat pe dr. Ing.
Aurel Lăpuşcă, prilej cu care s-a propus conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Brad, post-mortem.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Brad (post-mortem)
doctorului inginer Aurel Lăpuşcă, ţinând cont că a adus o contribuţie imensă la
dezvoltarea mineritului în Brad şi a avut un rol deosebit pentru întreaga activitate
profesional-ştiinţifică desfăşurată cu înaltă competenţă şi spirit civic.
Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local, Mihai Mureş
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana- Camelia Mirică, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, taxe şi
impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
membrilor prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.31/2013 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Brad (post-mortem) doctorului inginer Aurel Lăpuşcă.
Punctul nr. 2 Suplimentar Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC TERMICA BRAD S.A.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere adresa SC
TERMICA BRAD S.A înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
3273/25.02.2014 a SC TERMICA BRAD S.A. Prin care se solicită aprobarea de către
Consiliul Local al Municipiului Brad a bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei
societăţi pe anul 2014, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele
solicitate.

Menţionează că Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat în Adunarea
Generală a Acţionarilor de la SC TERMICA BRAD S.A prin Hotărârea AGA nr.
1/25.02.2014.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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, hotărârea necesită votul majorităţii
membrilor prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent ( Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 32/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014
al SC TERMICA BRAD S.A.
Punctul 13. Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.
3060/20.02.2014 a consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului
Local al Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în
care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte - prin care se aduc la cunoştinţa
domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care este citat
Consiliul Local al Municipiului Brad.
Domnii consilieri au luat act de aceasta.
Punctul 14. Se trece la următorul punct şi anume - Adresa nr. 101/06.02.2014 a
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Judeţeană Hunedoara prin
care se transmite spre luare la cunoştinţă, respectare şi aplicare scrisoarea Agenţiei
Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare nr. 1708/04.02.2014 privind necesitatea obţinerii
avizului ANIF, prin menţionarea în Certificatul de Urbanism cât şi a acordului tehnic

aferent care se face de către Filiala judeţeană de îmbunătăţiri funciare Hunedoara cu
sediul în municipiul Deva, str. Depozitelor, nr. 6, în baza cererii solicitantului şi a unei
documentaţii a cărui conţinut este anexat prezentei.
Domnii consilieri au luat act de acesta.
Punctul nr. 3 Suplimentar. Prezentarea Proiectului de contract de asociere în
participaţie cu S.C ENERGY SERV Bucureşti.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că joi, 06.03.2014, ora 10.00 va avea
loc, la sediul Primăriei Municipiului Brad, întâlnirea cu reprezentanţii SC ENERGY
SERV SRL Bucureşti, pentru a se discuta punct cu punct fiecare articol al contractului
de asociere în participaţie, sens în care îi invită pe toţi domnii consilieri să participe.
Solicită secretariatului să transmită fiecărui ales local proiectul de contract de
asociere în participaţie modificat şi completat de către membrii Comisiei de specialitate.
Domnii consilieri locali sunt de acord în unanimitate cu cele prezentate de către
domnul Primar, Florin Cazacu.
Se trece la punctul DIVERSE.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan solicită să se stabilească o dată pentru
totdeauna ziua când va avea loc şedinţa ordinară de consiliu, propunând în acest sens
ultima joi din fiecare lună, motivat de faptul că şedinţele comisiilor de specialitate să se
desfăşoare în zile de lucrătoare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în calitatea dumnealui de iniţiator o
să ţină cont de această solicitare.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian precizează că vine luna martie,
vin ploile iar municipiul Brad se confruntă cu o problemă în colectarea apei pluviale,
care produce mari pagube în buzunarul cetăţenilor..
Domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely precizează că, din punct de
vedere tehnic, nu se pot disocia; colectarea apei pluviale se face în canale; preţul acestei
ape se calculează înmulţind cantitatea de apă pluvială cu suprafaţa şi cu un anumit
coeficient. Menţionează că acest calcul se face în baza normativelor existente şi a
reglementărilor A.N.R.S.C. Menţionează că lunar se primeşte un buletin de informare de
la INMH cu cantitatea de apă căzută în toate zonele.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că se va găsi o soluţie şi pentru
rezolvarea acestei probleme.
Domnul Consilier local Fabius Tiberiu Kiszely sugerează domnului consilier local
Cristian serafim Leucian să facă o solicitare în scris în acest sens şi atunci S.C.
APAPROD S.A. va răspunde punctual.
Domnul delegat sătesc, Liviu Groza din satul Ruda Brad solicită reabilitarea
drumului din Gura Ruzii care s-a deteriorat ca urmare a forărilor din zonă, menţionând
că sunt fisuri de drum pe o suprafaţă de 40 mp, malul este prăbuşit pe o suprafaţă de 2
m şi podul este parţial dărâmat.
Domnul Primar, Florin Cazacu întreabă dacă firma care a executat forări în zonă
se va mai întoarce.
Domnul delegat sătesc, Liviu Groza precizează că au promis că se vor întoarce
chiar şi numai pentru a repara stricăciunile produse.

Şi ceilalţi delegaţi săteşti solicită ajutor pentru reabilitarea drumurilor.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că începând cu luna martie 2014 se va
interveni pentru reabilitarea tuturor drumurilor din municipiul Brad, solicitând
delegaţilor săteşti să păstreze legătura pe aceste teme cu domnul Aurel Vasile Circo,
Viceprimarul Municipiului Brad şi cu domnul Florel Mihoc, consilierul Primarului.
Domnul delegat sătesc, Liviu Groza, mai solicită prezenţa Poliţiei locale în zonă
întrucât răufăcătorii au început să arunce cadavre de animale şi saci întregi de deşeuri
menajere pe albia râului şi pe marginea drumului.
Domnul Primar, Florin Cazacu solicită ca pentru şedinţa de consiliu viitoare şeful
Poliţiei Locale să prezinte un Raport anual de activitate.
Doamna Bianca Leucian anunţă că în perioada 24-28.02.2014, între orele 12.0018.00 la Casa de Cultură va avea loc expoziţia cu vânzare de mărţişoare, felicitări şi
origami realizate de către reprezentanţi ai Asociaţiei Intersecţia 21 Brad şi-i invită pe
domnii consilieri locali să participe.
Nemaifiind alte discuţii, doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din
data de 25.02.2014.
Brad, 25.02.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IOANA – CAMELIA MIRICĂ

SECRETAR,
CARMEN-IRINA BORA

