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R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi,  25 februarie  2016,  cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 25 februarie 2016 s-a făcut în data de 19.02.2016 prin Dispoziţia nr. 147/19.02.2016
emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi alin.
3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
Municipiul Brad.

Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 19.02.2016, conform tabelului
existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.

La şedinţă au fost prezenţi 15 consilieri locali, iar doi consilieri locali au fost absenţi
(Viorel Băda şi Angela Suciu) din toţi cei 17 consilieri locali aleşi.

La şedinţă au participat şi cei 4 delegaţi  săteşti: domnul Liviu Groza - delegat
sătesc în satul Ruda Brad,  domnul Marius Benea - delegat sătesc în satul  Mesteacăn,
domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad şi domnul Marin Constantin
Hărăguş – delegat sătesc  în satul Ţărăţel.

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu  şi c.j. David Mihaela care prin
Dispoziţia  nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere temporar
vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului de maternitate (sarcină
şi lăuzie) a doamnei Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad.

În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A., doamna ec. Mariana Bordea – Contabil şef al S.C. Termica Brad S.A.,
domnul Ioan Cobori – Manager al Spitalului Municipal Brad, domnul Lucian Miron –
Director Medical al Spitalului Municipal Brad, domnul Gabriel Stănescu – Director
Economic al Spitalului Municipal Brad, precum şi cetăţeni ai Municipiului Brad.

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi  prevederile art. 40
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, 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.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al şedinţei
ordinare din 28 ianuarie 2016 care a fost aprobat cu „15 voturi pentru” doi consilieri
locali fiind absenţi (Viorel Băda şi Angela Suciu).

Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 15 februarie
2016 care a fost aprobat cu „ 15 voturi pentru” doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel
Băda şi Angela Suciu).

Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali



2

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.

(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, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, pentru a prelua conducerea şedinţei.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi.

Domnul Primar, Florin Cazacu,  dă citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind  anularea în  cotă de 73,3% a majorărilor de
întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv şi
a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până
la 30 septembrie 2015 inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură
fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială
a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 152/2015 privind  aprobarea
preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice  livrată de către
S.C. TERMICA BRAD S.A.– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea
preţului local de facturare al energiei termice  livrată populaţiei Municipiului Brad, prin
sistem centralizat, în scopul  încălzirii,   pentru sezonul rece  2015-2016 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au acces la
locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2016, 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.

5. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Programului privind obligaţiile şi
responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru
buna gospodărire  a Municipiului Brad şi  a Programului  de măsuri  privind gestionarea
deşeurilor în Municipiul Brad  pentru anul 2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între
Consiliul Local al Municipiului Brad şi Asociaţia pentru Patrimoniu Activ – PACT – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.

7. Proiect de hotărâre  privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din
domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.

8. Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de închiriere nr.
4444/12.03.2014 în temeiul Contractului de vânzare - cumpărare  nr.26/19.02.2016– iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
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9. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL
MUNICIPIULUI BRAD”, Domnului GRIGORIE VERDEŞ” – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Spitalului Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei şi a modelului de cerere -
declaraţie pe propria răspundere de acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de
beneficiari menţionaţi la art.3 alin. (1) lit. h) ale Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind
implementarea Programului Operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu
modificările şi completările ulterioare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor
şi familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 10 din  blocul ANL  2004,
corp B, etaj 1, situat în Brad,  strada Nestor Lupei, nr.3,  judeţul Hunedoara – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

14. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a trei spaţii situate în
incinta internatului Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

15. Informarea nr. 6787/19.02.2016 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.

16.  Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Petiţia nr. 6042/12.02.2016  a unui grup de agenţi economici din Municipiul Brad.
- Adresa nr. 1892/18.01.2016  a S.C. SERB BROTHERS S.R.L.
- Adresa nr. 77/04.02.2016 a Centrului de Transfuzie Sanguină a Judeţului

Hunedoara - Deva.
- Adresa nr. 64/M/26.01.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara.
- Adresa nr. 10/08.02.2016 a Asociaţiei de Proprietari nr. 12 .
- Nota nr.6573 /18.02.2016 a Compartimentului Situaţii de Urgenţă.
26. Diverse.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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 rectificarea bugetului Municipiului Brad
pe anul  2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Suplimentar 2. Adresa nr. 1269/19.02.2016 a Spitalului Municipal Brad.
Suplimentar 3. Adresa nr. 7508/24.02.2016 a Asociaţiei de Proprietari nr. 1

Crişcior.

Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune aprobării suplimentarea
propusă care se aprobă cu „15 voturi pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel
Băda şi Angela Suciu).
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Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune aprobării  Ordinea de zi
în ansamblul ei care se aprobă cu „15 voturi pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi
(Viorel Băda şi Angela Suciu).

În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre  privind  anularea în  cotă de 73,3% a
majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie
2015 inclusiv şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu
termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv, stinse până la această dată,
constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de
pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  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 interesul general de
susţinere a creşterii economice prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate, prin
acest proiect de hotărâre propun  instituirea unei măsuri de acordare a unei facilităţi fiscale
prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către contribuabili persoane fizice
şi juridice a obligaţiilor de plată restante la bugetul local, maximizarea încasărilor
bugetare, stimularea mediului economic şi respectiv, diminuarea arieratelor bugetare.

Scopul acestei hotărâri este determinat de stimularea conformării voluntare a
contribuabililor la plata obligaţiilor fiscale, maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea
arieratelor la bugetul local, precum si de respectare a principiului egalităţii de tratament,
respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a
facilităţilor fiscale, atât în cazul persoanelor juridice angajate sau nu în activităţi
comerciale, cât şi al persoanelor fizice şi a celor asimilate acestora.

Prezenta procedura se aplică de la data aprobării prezentei hotărâri până la data de
30.06.2016, anularea operând pentru majorările aferente obligaţiilor principale aflate in
sold la 30.09.2015, a celor cu termene de plată cuprinse între data de 01.10.2015 -
31.03.2015, şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plata principale cu
termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si stinse pana la aceasta data.

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei
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pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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 45 alin. 2 lit. c din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor locali în funcţie,  respectiv  9
consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2016 privind anularea în
cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale
restante la 30 septembrie 2015 inclusiv şi a majorărilor de întârziere aferente
obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015
inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a
Municipiului Brad.

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 152/2015 privind
aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice
livrată de către  S.C. TERMICA BRAD S.A.– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  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.
262/25.01.2016 a S.C. TERMICA BRAD S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 3.194/25.01.2016 precum şi Avizul nr. 401776/26.01.2016 al A.N.R.S.C. Bucureşti
privind modificarea preţurilor locale pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei
termice pe bază de păcură în Municipiul Brad, de către S.C. TERMICA BRAD S.A.,
judeţul  HUNEDOARA;

Ţinând cont de prevederile art. 291 alin.1 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare prin care se modifică cota de TVA
aplicată operaţiunilor  impozabile la valoarea de 20%  începând cu data de 01.01.2016  şi
ale art. 40 din Legea nr. 325/2006 conform căruia autorităţile locale sunt obligate să
aprobe preţurile locale avizate de către A.N.R.S.C. Bucureşti, propun, începând cu 01
ianuarie 2016, aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia
energiei termice  livrată de către S.C. TERMICA  BRAD S.A.:

- pentru agenţi economici                        567,11 lei/Gcal (nemodificat)
(exclusiv  TVA)

- pentru populaţie                                    680,53  lei/ Gcal”  lei/ Gcal
(inclusiv TVA)

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
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proiectului de hotărâre în  forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.  45 alin.1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 8 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2016 pentru modificarea
H.C.L. nr. 152/2015 privind  aprobarea preţului local pentru producerea, transportul
şi distribuţia energiei termice  livrată de către  S.C. TERMICA BRAD S.A.

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre  pentru modificarea H.C.L. nr. 153/2015
privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice  livrată populaţiei
Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul  încălzirii,   pentru sezonul rece
2015-2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  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.
262/25.01.2016 a S.C. TERMICA BRAD S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 3.194/25.01.2016 precum şi Avizul nr.401.776/27.01.2016 al A.N.R.S.C. Bucureşti
privind modificarea preţurilor locale pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei
termice pe bază de păcură în municipiul Brad, de către S.C. TERMICA BRAD S.A.,
judeţul  HUNEDOARA;

Ţinând cont de prevederile art. 291 alin.1 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare prin care se modifică cota de TVA
aplicată operaţiunilor  impozabile la valoarea de 20% începând cu data de 01.01.2016  şi
ale  O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de
alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare
conform căreia  preţurile locale ale energiei termice facturate populaţiei se aprobă de
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autorităţile administraţiei publice locale, propun :
 Aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei

Municipiului Brad, începând cu 01 ianuarie 2016, prin sistem centralizat, în
scopul încălzirii, în valoare de 225,50 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru sezonul
rece 2015-2016.

 Acordarea unei subvenţii din bugetul local al Municipiului Brad pentru
acoperirea diferenţei de preţ la energia termică livrată populaţiei, începând cu
01 ianuarie 2016,  în sumă de 445,03 lei/Gcal, sau, în mod excepţional,
acordarea de combustibil în echivalent”.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.  45 alin.1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 8 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2016 pentru modificarea
H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice
livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul  încălzirii,
pentru sezonul rece  2015-2016

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au
acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2015, 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.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în temeiul prevederilor art.15 alin.1
din H.G.R. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare „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”.

Potrivit procesului-verbal nr.6596/17.02.2016, 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. 174/2015, s-au analizat toate cererile, cu
actele aferente, depuse până la 31 decembrie 2015 de către persoanele care solicită
atribuirea unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii şi  s-a întocmit lista de priorităţi
în soluţionarea acestor cereri.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că trebuie completat titlul proiectului
astfel: „lista solicitanţilor care au acces la locuinţe în ordinea priorităţii”.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, precizează că se va completa
titlul hotărârii.

Domnul consilier local, Ioan Hărăguş întreabă dacă pot apărea priorităţi deosebite.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, arată că nu există prevedere

legislativă pentru priorităţi deosebite, ci întocmirea listei de priorităţi se face conform
legii.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin.1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 8 consilieri
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locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  supune la vot proiectul de

hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2016 privind aprobarea
Listei  cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii
valabilă pentru anul 2015, 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. 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind
obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi
cetăţenilor pentru buna gospodărire  a Municipiului Brad şi  a Programului  de măsuri
privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad pentru anul 2016 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  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 legislaţia specifică de mediu impune
aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice,
agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul
2016 şi a Programului de măsuri pentru gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad pentru
anul 2016.

Aceste programe vizează măsuri necesare pentru protecţia şi conservarea mediului
înconjurător, curăţenia şi salubrizarea localităţii, păstrarea curăţeniei şi respectarea
normelor igienico – sanitare în instituţii, unităţi de cultură şi sport, repararea şi întreţinerea
străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şanţurilor, a străzilor,
pieţelor a celorlalte locuri publice, transportul şi prelucrarea deşeurilor şi gunoaielor,
curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor  construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora etc.

Ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Programe vor fi urmărite
îndeaproape de către personalul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat
şi Poliţia Locală din cadrul Primăriei Municipiului Brad.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în Expunerea de motive să se treacă ca
atribuţie în sarcina Compartimentului Sprijin Asociaţii de Proprietari urmărirea lucrărilor.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 8 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2016 pentru  aprobarea
Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice,
agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire  a Municipiului Brad şi  a
Programului  de măsuri  privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad  pentru
anul 2016.

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui Acord de
parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Asociaţia pentru Patrimoniu
Activ – PACT – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  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.19/28.01.2016,
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Timişoara înregistrată la Primăria Municipiului
Brad sub nr. 4214/29.01.2016 ne face cunoscut  că prin intermediul Asociaţiei pentru
Patrimoniu Activ – PACT Timişoara, doreşte să desfăşoare în Municipiul Brad şi în
teritoriul adiacent acestuia în perioada  martie 2016 – mai 2016, o acţiune de inventariere
a patrimoniului minier existent. Această inventariere va avea ca obiectiv realizarea unui
îndrumar de conservare şi restaurare prin intervenţii corespunzătoare,  reprezentate şi
ilustrate grafic la nivelul teritoriului analizat.

În scopul obţinerii unei posibile finanţări a proiectului cultural „PEISAJE
INTERIOARE: DESPRE MINĂ ŞI OAMENI LA BRAD”, în limita a 30.000 lei, a fost
necesară confirmarea de către administraţia publică locală a intenţiei de parteneriat,  până
la data de 8 februarie 2016,  Uniunii Arhitecţilor din România, fapt confirmat  prin  adresa
nr. 4550/02.02.2016.

Pentru implementarea acestui proiect cultural  am propus în articolul 1 al proiectului
de hotărâre  încheierea pentru  perioada martie 2016 – noiembrie 2016 a unui Acord de
parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Asociaţia pentru Patrimoniu Activ
– PACT.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
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economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, 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, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul cultural
„PEISAJE INTERIOARE: DESPRE MINĂ ŞI OAMENI LA BRAD” a fost selectat de
Uniunea Arhitecţilor din România şi se aşteaptă o posibilă finanţare.

Ulterior, domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo întreabă dacă mai sunt şi
alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 8 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2016 privind  aprobarea
încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Brad şi
Asociaţia pentru Patrimoniu Activ – PACT.

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind  închirierea prin licitaţie publică a unor
spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase
sezoniere – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  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 Municipiul Brad, în fiecare an la
începutul lunii aprilie se amenajează terase sezoniere adiacente spaţiilor comerciale cu
destinaţia de alimentaţie publică (restaurant, bar, fast - food).

În acest sens au fost identificate un număr de 15 amplasamente care ar putea fi
închiriate.

Închirierea acestor amplasamente se va face prin licitaţie publică, conform Caietului
de sarcini pe care l-am supus aprobării Consiliului Local Brad la art. 2 din proiectul de
hotărâre.

Preţul de pornire al licitaţiei va fi cel prevăzut în caietul de sarcini, respectiv 17
lei/mp./lună, pe care l-am supus aprobării la art. 3 din proiectul de hotărâre.

La art. 4 am propus constituirea unei comisii pentru analizarea şi selectarea
ofertelor,  formată din preşedinte, 3 membri şi un secretar.
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Am propus, de asemenea,  ca cele 15 terase să fie amenajate cu mochetă de trafic
intens şi delimitate cu pomi ornamentali sau ghivece de flori pentru a da un aspect cât mai
plăcut spaţiului.

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, 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, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, solicită domnilor consilieri locali
să facă propuneri pentru un membru în comisia de licitaţie.

Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca din comisia de licitaţie să facă
parte domnul consilier local, Iosif Manea.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.

Nemaifiind alte propuneri, domnişoara, Mihaela David, Secretar al Municipiului
Brad, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru
adoptarea art. 4 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5
din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.

După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Aurel
Vasile Circo, a invitat consilierii locali la vot.

După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Mihaela David, Secretar
al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost ales
cu 13  voturi „pentru”,  domnul consilier local, Iosif Manea,  să facă parte din comisia de
licitaţie privind  închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al
Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere iar ceilalţi membri ai
comisiei fiind aleşi tot cu 15 voturi „pentru”.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că trebuie ales un
consilier local care să facă parte din Comisia pentru analizarea şi selectarea ofertelor.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
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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 cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie,  respectiv 11  consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2016 privind  închirierea
prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în
vederea amenajării unor terase sezoniere.

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de închiriere nr.
4444/12.03.2014 în temeiul Contractului de vânzare - cumpărare  nr.26/19.02.2016–
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  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 doamna Uibariu Cristina, fosta
proprietară a unui chioşc, deţine în baza Contractului de locaţiune nr. 4.444/12.03.2014,
terenul în suprafaţă de 21,50 mp.  situat în Brad, strada Libertăţii.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 6732/18.02.2016,
domnul David Dorin Sorin, actualul proprietar al chioşcului solicită preluarea Contractului
de locaţiune nr. 4.444/12.03.2014, având ca obiect terenul în suprafaţă de 21,50 mp., pe
care este amplasat chioşcul.

Chiria  lunară, pentru această suprafaţă de teren, este de 269,00 lei iar fosta chiriaşă
o are  achitată la zi.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, 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,
Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 8 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
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hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2016 privind preluarea
Contractului de închiriere nr. 4444/12.03.2014 în temeiul Contractului de vânzare -
cumpărare  nr.26/19.02.2016.

Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE
ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD”, Domnului GRIGORIE VERDEŞ – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  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 Geologul GRIGORIE VERDEŞ,
cetăţean al Municipiului Brad din anul 1963, a desfăşurat activităţi care îl recomandă ca o
personalitate de prestigiu, făcând cunoscut numele Municipiului Brad în ţară şi în
străinătate. Rezultatele deosebite ale muncii sale sunt prezentate în cele ce urmează.

Cea mai mare parte a activităţii sale a desfăşurat-o ca Geolog Şef la Intreprinderea
Minieră Barza, unde şi-a pus în valoare excepţionala pregătire profesională şi pasiunea
pentru cercetarea geologică şi punerea în valoare a substanţelor minerale utile din
zăcămintele aurifere Barza, cuprifere Valea Morii, complexe Brusturi, calcită Vaţa.

Pe parcursul activităţii productive, a participat la numeroase schimburi de experienţă
în ţară şi în străinătate, făcând cunoscute particularităţile zăcămitelor din Munţii Apuseni
unor personalităţi marcante din lumea geologiei, cu care a realizat schimburi oficiale de
eşantioane şi de soluţii pentru performarea cercetării geologice.

O contribuţie inegalabilă a avut la amenajarea şi administrarea colecţiei
mineralogice de la Muzeul Aurului din Brad, pe parcursul întregii sale activităţi, dar cu
precădere, în două momente istorice: anul 1979 când s-a sărbătorit împlinirea a 2000 de
ani de la prima atestare documentară a mineritului aurifer de la Barza şi anul 2012, când s-
au aniversat 100 de ani de existenţă a colecţiei mineralogice de la Brad.

De altfel, înzestrarea colecţiei mineralogice cu numeroase eşantioane provenite din
minele Apusenilor, sau din alte perimetre miniere, dar şi din ţări de pe toate continentele
lumii, a constituit o preocupare esenţială a sa. Cu eşantioanele care au caracter de unicat,
precum şi cu altele de valoare inestimabilă, a participat la târguri internaţionale de
mineralogie, unde a reprezentat cu cinste şi demnitate zona minieră Brad.

În activitatea sa îndelungată de responsabil al Muzeului Aurului de la Brad, a primit
şi a furnizat informaţii de specialitate numeroşilor specialişti din ţară şi din străinătate,
veniţi să viziteze colecţia mineralogică de la Brad, estimată ca fiind cea mai mare din
Europa şi a treia în lume.

Geologul GRIGORIE VERDEŞ a ştiut, cu o adevărată măiestrie, să îmbine  utilul cu
plăcutul. A iubit sportul, în general, fiind la început sportiv amator, mai apoi organizator al
mişcării sportive de masă. Pe această linie, deţine funcţia de preşedinte al Clubului Sportiv
„AURUL” Brad, un club de tradiţie, înfiinţat încă din anul 1934. De-a lungul timpului,
clubul a întrunit mai multe discipline sportive –fotbal, box, baschet, popice, aeromodele,
karate-obţinând şi rezultate de excepţie.

În prezent, sub conducerea sa, Clubul Sportiv participă la competiţii interne cu
disciplina „fotbal” şi la competiţii interne şi internaţionale cu loturile de aeromodele şi
karate.



15

În domeniul publicisticii, a publicat numeroase articole de specialitate şi referate
ştiinţifice, dar a contribuit în cel mai înalt grad la scrierea cărţilor de specialitate „ 2000 de
trepte în mineritul zărăndean”, apărută în anul 1979, la împlinirea a 2000 de ani de atestare
documentară a mineritului aurifer la Brad şi „Extaz şi agonie în mineritul zărăndean”
apărută în anul 2015 şi lansată pentru publicul cititor la data de 29 ianuarie 2016. Această
din urmă lucrare a fost scrisă sub coordonarea sa şi se bucură de o largă apreciere din
partea cititorilor.

Merită evidenţiate şi contribuţiile sale esenţiale la înfiinţarea în anul 2010 a
Fundaţiei „AURARIA BARZA-BRAD”, fiind unul din membrii fondatori de marcă,
precum şi calitatea sa de Preşedinte al Asociaţiei „BRAD-MILENIUL 3”.

Activitatea sa strălucită pusă în slujba comunităţii brădene, îl recomandă cu
prisosinţă pentru acordarea titlului de CETAŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI
BRAD.

Titlul de CETAŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD reprezintă cea
mai înaltă distincţie civică acordată de Consiliul Local al Municipiului Brad şi se conferă
unor personalităţi marcante, în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.97/2008. În sensul celor prezentate, se invocă prevederile
art.5, lit b) din Regulament.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în  forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că ideea acordării  titlului de
CETAŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD, domnului Grigorie Verdeş a
aparţinut unui membru care a făcut parte din prezidiul lansării cărţii „Mineritul
zărăndean”.

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că este o onoare de a acorda acest titlu unui
cetăţean al Municipiului Brad care şi-a dedicat întreaga viaţă cercetării geologice punând
suflet în tot ce a făcut şi de asemenea este o idee grozavă de a pune la loc de cinste
activitatea acestui om.

Tot dumnealui  mai precizează că titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Brad
ar trebui acordat şi unor profesori remarcabili, cum ar fi de exemplu domnul profesor
Novăcescu.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că acest titlu ar trebui să presupună şi
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anumite drepturi pentru persoana căruia i se acordă, sau ar trebui să se materializeze într-o
diplomă înseriată, respectiv un trofeu, distincţii de protocol care să fie la nivel de mare
onoare.

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că acordarea efectivă a acestei distincţii
domnului Grigorie Verdeş trebuie făcută într-un moment festiv, s-ar putea cu ocazia
sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 8 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 33/2016 privind  conferirea
Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD”, Domnului
GRIGORIE VERDEŞ

Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale coroborate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor acestei ordonanţe, s-a stabilit cadrul legal privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe ale Ministerului Sănătăţii către autorităţile
administraţiei  publice locale concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare exercitării acestora.

Potrivit prevederilor alin. 3 lit. b şi art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Local
aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului,  înfiinţarea, organizarea şi statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes
local.

Astfel, pentru atingerea obiectivelor de performanţă ale Spitalului Municipal Brad
este necesar ca atribuţiile şi sarcinile compartimentelor, să fie în mod raţional repartizate
pe posturi, avându-se în vedere volumul de muncă corespunzător realizării atribuţiilor
fiecărui compartiment.

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Ştefan Leaha, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 8 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2016 aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal Brad.

Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei şi a modelului
de cerere - declaraţie pe propria răspundere de acordare a ajutoarelor alimentare pentru
categoria de beneficiari menţionaţi la art.3 alin. (1) lit. h) ale Hotărârii Guvernului nr.
799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea persoanelor
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  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 Implementarea  Metodologiei de
acordare a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari menţionaţi la art.3 alin.
(1) lit. h) din  Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 promovează coeziunea socială,
stimulează incluziunea socială, contribuie la reducerea numărului de persoane expuse
riscului de sărăcie şi de excluziune socială, atenuează cele mai grave forme de sărăcie prin
furnizarea de ajutoare alimentare şi/sau asistenţă materială de bază, sprijinind activităţi de
integrare socială a celor mai defavorizate persoane.

Prin adresa transmisă de Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara, înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 24601/2015,  s-a comunicat adresa Ministerului
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Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 5548/RP/26.08.2015 prin
care sunt stabilite categoriile de persoane care se află în evidenţa serviciilor publice de
asistenţă socială şi care ar putea să se încadreze în prevederile  art. 3 alin. (1) lit. h) din
Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operaţional
Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru persoanele  care nu sunt în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială,
încadrarea în categoria persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) din Hotărârea
Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea
persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, ce urmează să
beneficieze de ajutoare alimentare, se poate realiza prin hotărâri ale consiliilor locale,
conform criteriilor şi condiţiilor de acordare stabilite prin acestea, după verificarea
următoarelor aspecte:

a. Adeverinţa eliberată de la ANAF care să ateste faptul că veniturile totale
ale persoanei nu depăşesc limita de 450 lei;

b.            Rezultatul anchetei sociale efectuată la domiciliul persoanei.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea

proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 8 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2016 privind aprobarea
metodologiei şi a modelului de cerere - declaraţie pe propria răspundere de acordare
a ajutoarelor alimentare pentru categoria de beneficiari menţionaţi la art.3 alin. (1)
lit. h) ale Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului
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Operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările
ulterioare .

Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare
a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul Brad – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  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 asistenţa socială este ansamblul de
instituţii şi măsuri prin care statul, autorităţile publice ale administraţiei locale şi societatea
civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau
permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.

La nivelul administraţiei publice locale din Municipiul Brad, Serviciul Public Local
de Asistenţă Socială are atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi reprezintă factorul activ
în procesul de asistare a tuturor persoanelor aflate în dificultate.

Principiile generale care stau la baza activităţii de asistenţă socială sunt: respectarea
demnităţii umane: fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a
personalităţii; universalitatea: garantează dreptul fiecărei persoane la asistenţă socială, în
condiţii prevăzute de lege; solidaritatea socială: care asigură participarea comunităţii la
menţinerea şi întărirea coeziunii sociale; parteneriatul: prin care se asigură cooperarea
între instituţiile publice şi societatea civilă în scopul organizării şi dezvoltării serviciilor
sociale.

Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale defineşte
marginalizarea ca fiind ”poziţia socială periferică, de izolare a indivizilor sau grupurilor,
cu acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi comunicaţionale ale
colectivităţii; ea se manifestă prin absenţa unui minimum de condiţii sociale de viaţă”.

Prin persoană marginalizată, în condiţiile legii, se înţelege persoana care beneficiază
de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat
şi se află în două din următoarele situaţii: a) nu are loc de muncă;b) nu are locuinţă în
proprietate sau în folosinţă;c) locuieşte în condiţii improprii;d) are unul sau mai mulţi
copii în întreţinere; e) este persoană vârstnică fără susţinători legali; f) este încadrată în
categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; g) are în întreţinere o persoană
încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gr. I sau II;
h) a executat o pedeapsă privativă de libertate.

Potrivit art. 51 din H.G. nr. 1149 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2006 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale „Consiliile locale au obligaţia de a elabora şi aproba metodologia de identificare
a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social”. În acest sens Serviciul Public
se Asistenţă Socială trebuie să stabilească măsuri individuale în vederea prevenirii şi
combaterii marginalizării sociale a persoanelor şi familiilor identificate pe baza
metodologiei.

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 8 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2016 privind   aprobarea
Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social
din Municipiul Brad.

Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 10 din
blocul ANL  2004, corp B, etaj 1, situat în Brad,  strada Nestor Lupei, nr.3,  judeţul
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  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. 6.091/12.02.2016 doamna  Faur Mihaela solicită rezilierea
Contractului de închiriere nr. 2.448/2004 a locuinţei nr. 10 deţinută cu chirie, în blocul
ANL 2004, corp B,  etaj 1 situat în Brad, strada  Nestor Lupei, nr.3 judeţul Hunedoara.

Menţionează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2016 s-a aprobat, prin  hotărâre de

consiliu,  Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2016.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în

Anexa la hotărârea de consiliu, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
6.666/18.02.2016 2015 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante  doamnei
Sturza Constantina Viorica, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei
locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
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În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, 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, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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 cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie,  respectiv 11  consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2016 privind repartizarea
locuinţei nr. 10 din  blocul ANL  2004, corp B, etaj 1, situat în Brad,  strada Nestor
Lupei, nr.3,  judeţul Hunedoara .

Punctul nr. 14. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a trei spaţii
situate în incinta internatului Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
83/2013, s-a aprobat  darea în folosinţă gratuită,  a două spaţii situate în incinta
internatului Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, situat pe str. Decebal nr. 39, pentru a
desfăşurarea unor activităţi didactice şi sportive de către Asociaţia ,,INTERSECŢIA 21” –
asociaţie fără scop lucrativ.

În perioada septembrie 2013 – decembrie 2015, Asociaţia Intersecţia 21 a amenajat
cele două spaţii corespunzător  desfăşurării unor activităţi  pentru copii cu nevoi speciale.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub  nr. 283/06.01.2016,
Asociaţia ,,INTERSECŢIA 21” solicită suplimentarea spaţiului aprobat prin H.C.L. nr.
83/2013 cu încă un spaţiu,  în scopul extinderii activităţii. Urmare solicitării acordului
Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad,  prin adresa nr. 82/19.01.2016, conducerea
colegiului ne aduce la cunoştinţă că mai poate asigura un spaţiu în cadrul internatului.
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În proiectul de hotărâre a propus darea în folosinţă gratuită a spaţiului, cu suportarea
cheltuielilor pentru utilităţi, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.03.2016, prin
încheierea unui Contract de comodat.

La expirarea termenului, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin încheierea
unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.

În articolul 7 al proiectului de hotărâre a propus ca odată cu adoptarea prezentei
hotărâri să se revoce  prevederile Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 83/2013.

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, 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, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local Bogdan Mihai Ştefan menţionează că este bine să sprijinim
astfel de asociaţii, dar din adresa Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad rezultă că
Asociaţia „Intersecţia 21” Brad nu şi-a plătit utilităţile pentru spaţiul închiat  în incinta
colegiului şi de asemenea nu este foarte explicit dacă colegiul este sau nu de acord cu
închirierea spaţiilor solicitate de asociaţie.

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că întradevăr din adresa Colegiului Naţional
„Avram Iancu” Brad nu rezultă clar ce sumă nu a plătit  Asociaţia „Intersecţia 21” Brad şi
ca atare trebuie să verifice Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad cum s-au cuantificat exact aceste
cheltuieli.

Tot dumnealui menţionează că gestul Consiliului Local de a aproba folosirea
spaţiilor de către Asociaţia „Intersecţia 21” Brad pentru a face mişcare aceşti copii cu
dizabilităţi este mai mult decât necesar, este onorabil.

De asemenea, domnul Primar, Florin Cazacu, roagă Consiliul Local să fie foarte
atent cu activiattea Asociaţiei „Intersecţia 21” Brad pentru că la întălnirea de 4 ani de la
înfiinţarea asociaţiei, un invitat, cetăţean străin, a fost foarte nemulţumit că cei din
conducerea  Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad nu au permis accesul copiilor cu
dizabilităţi la grupul sanitar din incinta colegiului.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Asociaţia „Intersecţia 21” Brad
doreşte să renoveze grupul sanitar din incinta Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad,
care acum este foarte degradat, cu condiţia să li se permită şi lor accesul atunci când îşi
desfăşoară activităţile în spaţiile închiriate.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se



23

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 cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie,  respectiv 11  consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2016 privind darea în
folosinţă gratuită a trei spaţii situate în incinta internatului Colegiului Naţional
„Avram Iancu” Brad .

Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul  2016 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  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. 4526/23.02.2016 a
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Hunedoara înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
7.396/23.02.2016, s-a alocat Municipiului Brad suma de 10.5 mii lei din sume defalcate
din TVA pentru finanţarea acordării stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale
pentru grădiniţă;

În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2016 se stabileşte la
venituri în sumă de  22078,50 mii lei şi la cheltuieli în sumă de  24211,16   mii lei.

Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 se modifică cu suma de 10,5
mii lei  la  următorul  capitol  bugetar:

11.02 – Sume defalcate din TVA……………………10,5 mii lei;
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 se modifică cu suma de  10,5

mii  lei la  următorul capitol bugetar:
65.02. „Învăţământ”  …………………………………....10,5 mii lei;
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea

proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. „a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor locali în funcţie,
respectiv  9 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali fiind absenţi (Viorel Băda şi
Angela Suciu), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2016 privind  rectificarea
bugetului Municipiului Brad pe anul  2016.

Punctul nr. 23. Informarea nr. 6787/19.02.2016 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.

Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.

Punctul nr. 24. Petiţia nr. 6042/12.02.2016  a unui grup de agenţi economici din
Municipiul Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că această petiţie este adresată
Consiliului Local Brad şi spre ştiinţă Primarului Municipiului Brad şi are următorul
conţinut:

„Ca urmare a aplicării noului cod fiscal în ceea ce priveşte impozitele şi taxele la
persoanele juridice din municipiul Brad, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

- la momentul supunerii spre dezbatere publică a noului cod fiscal nu erau elaborate
Normele Metodologice de aplicare a lui, mai exact nu se elaborase modul de reevaluare a
clădirilor din patrimoniul persoanelor juridice: aceste norme au fost publicate mai târziu
după 15.12.2015, drept ca urmare nu am avut din punct de vedere legal ce să discutăm şi
apoi să facem observaţii şi contestaţii.

- Proiectul de hotărâre adoptat de consilierii locali privind fixarea coeficientului de
impozitare de K=1,3 a fost arbitrar ales tot în necunoştinţă de cauză înainte de apariţia
Metodologiei de aplicare a reevaluărilor din noul cod fiscal; ca urmare considerăm ca fiind
votat şi aprobat în afara legii proiectul de hotărâre privind impozitarea, în lipsa unei
legislaţii complete la data ţinerii şedinţei de consiliu local.

Acestea fiind faptele vă rugăm să anulaţi hotărârea de consiliu adoptată de
dumneavoastră şi să dezbateţi un nou proiect de hotărâre în care să fixaţi un coeficient de
impozitare conform legii între 0,2 – 1,3 ţinând cont că:

- municipiul Brad nu se poate compara cu municipiul Bucureşti
- valoarea de piaţă a clădirilor în Brad este cu totul alta decât în Bucureşti
- potenţialul economic al municipiului Brad nu se poate compara cu cel al

Bucureştiului
- veniturile populaţiei în municipiul Brad nu se pot compara cu veniturile populatiei

din Bucureşti
-chiriile la spaţiile din municipiul Brad sunt de 10 ori mai mici decât în municipiul

Bucureşti
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- deşi venitul mediu pe economie nu a crescut şi nici salariul mediu nu a înregistrat
vreo creştere, din înştiinţările de plată ale Primăriei Brad privind impozitarea persoanelor
juridice, am constatat o creştere de 4-8 ori a impozitului pe teren şi clădiri.”

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că acest subiect este
foarte amplu şi s-a dezbătut în toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, arată că prin petiţie se solicită
anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor
şi taxelor locale  în Municipiul Brad  pentru anul  2016, dar cu referire expresă la
impozitul datorat de către persoanele juridice.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, precizează că hotărârea nu poate
fi anulată pentru că şi-a produs efectele, dar se pot iniţia de către consilieri locali, proiecte
de hotărâri pe această temă.

Tot dumnealui, arată că a pregătit o propunere de răspuns la cei 24 de petiţionari, din
partea Consiliului Local Brad, acest răspuns fiind discutat în cadrul tuturor comisiilor de
specialitate, iar dacă sunt alte propuneri de răspuns să fie prezentate în plenul consiliului.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian menţionează că dânsul este unul
dintre cei care cunoaşte această situaţie, iar nemulţumirea petiţionarilor va rămâne fiindcă
aceleaşi persoane juridice au formulat o adresă şi către Primarul Municipiului Brad
solicitând un amendament la H.C.L. nr. 144/2015, amendament care nu s-a aprobat în
şedinţa de îndată a Consiliului Local din 15 februarie 2015.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian solicită domnului Primar, Florin
Cazacu, să găsească aceeaşi soluţie pentru persoanele juridice la fel cum a găsit pentru
persoanele fizice, proprietari de clădiri nerezidenţiale, în caz contrar persoanele juridice
vor solicita în instanţă anularea H.C.L. nr. 144/2015, datorită faptului că impozitul de
1,3% creşte de 2-3 ori la persoanele juridice care îşi reevaluează clădirile anul acesta.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, precizează că dezbaterea trebuie
canalizată pe marginea unui răspuns  pe care cei 24 de petiţionari aşteaptă să-l primească
din partea Consiliului Local Brad, în termenul legal.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă din nou dacă se acceptă
răspunsul propus şi discutat în cadrul comisiilor de specialitate al Consiliului Local  sau se
propune un alt răspuns.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că dacă s-ar reduce
cota de impozitare de la 1,3% la 0,6% pentru persoanele juridice, s-ar reduce semnificativ
şi veniturile programate pentru anul 2016: circa 800 mii lei (pentru un număr de 787
clădiri), în cea mai favorabilă situaţie (de încasare 100% a veniturilor provenite din
impozitul pe clădiri), iar aceste 800 mii lei trebuie puse la venituri din alte surse de
venitturi.

Domnul consilier local, Mihai Mureş, îi spune domnului consilier local, Cristian
Serafim Leucian, că a vorbit ca o persoană interesată, pentru că este administratorul unei
societăţi comerciale, dar dânsul ar fi vrut să-l audă vorbind ca un consilier local şi ca viitor
candidat la funcţia de primar, în contextul în care a votat bugetul municipiului Brad pentru
anul 2016, iar în acest an trebuie derulate lucrările începute în anul anterior, lucrări
necesare tuturor cetăţenilor municipiului Brad, nu doar unor persoane juridice.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, menţionează că nu face obiectul
discuţiei suma de 800 mii lei şi că a făcut un calcul iar dacă se scade cota de impozitare de
la 1,3% la 1%, pierderea la bugetul local ar fi de 200 mii lei.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, arată că a fi acuzat de conflict de
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interese este un neadevăr, căci dacă este consilier local apără cauza şi a persoanelor care
deţin societăţi comerciale, iar faptul că şi dânsul are societate comercială nu are relevanţă,
sau ar însemna că trebuie să se mute din Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în petiţia adresată Consiliului Local
Brad se vorbeşte de normele de aplicare ale Codului fiscal care nu erau adoptate la data
aprobării H.C.L. nr. 144/2015, dar normele sunt o chestiune distinctă care se aprobă
printr-un alt act normativ, ca urmare H.C.L. nr. 144/2015 s-a aprobat conform prevederilor
imperative ale Codului Fiscal.

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că această cotă de impozitare de 1,3% nu a
fost aleasă „arbitrar”, ci toate localităţile din judeţ au aprobat-o şi anume: Petroşani, Haţeg,
Crişcior, Hunedoara etc.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că 704 imobile din Municipiul Brad, ce
aparţin unor persoane juridice nu necesită evaluare, doar 84 imobile necesită rapoarte de
evaluare, rapoarte care au şi fost efectuate de câţiva agenţi economici şi sunt egale la
valoare de impozitarecu cele din anii precedenţi.

Tot dumnealui mai arată că, dacă rapoartele de evaluare în anii anteriori au fost
întocmite corect nu vor rezulta diferenţe mari, dar dacă evaluarea în trecut s-a făcut la
valoare mică, ţinând cont de declaraţiile pe proprie răspundere a agenţilor economici, iar
în prezent evaluarea se face în baza unor norme bine stabilite, atunci în mod clar
diferenţele vor fi mai mari şi în acest context poate se sesizează cineva să întrebe dacă
evaluările anterioare s-au făcut legal sau nu şi atunci vorbim de evaziune fiscală din partea
persoanelor juridice.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că la clădirile nerezidenţiale aparţinând
persoanelor fizice creşterea impozitului a fost explozivă, H.C.L. nr. 144/2015 nu a fost
pusă în executare referitor la aceste persoane şi s-a putut interveni şi modifica.

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată, de asemenea, că dacă Consiliul Local ia
decizia să reducă cota de impozitare de la 1,3% la 1%, trebuie stabilit şi din ce capitol
bugetar se vor lua aceşti bani, iar dânsul în calitate de ordonator de credite o va pune în
executare dacă va fi  legală, căci locuitorii Municipiului Brad au nevoie de străzi, de
terenuri de sport şi alte lucrări care au început anul trecut şi urmează să se deruleze anul
acesta în limita bugetului aprobat.

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, precizează că şi în spaţiile
nerezidenţiale aparţinând persoanelor fizice se desfăşoară activităţi comerciale şi întreabă
de ce consiliul local nu a fost informat că vor creşte evaluările.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că nu s-a ştiut care va fi conţinutul
normelor metodologice şi nu este de datoria executivului să facă asemenea informări.

Tot dumnealui mai precizează că la unele evaluări valorile actualizate sunt mai mici,
dar în Rapoartele de evaluări din anii anteriori (de ex. în anul 2012) valorile erau mai mici
în mod forţat astfel că acum la reevaluare în baza normelor stabilite de guvern, valorile vor
fi mai mari.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că atunci evaluările
s-au făcut în funcţie de coeficienţii de zonă, Brad-ul fiind o zonă slab economică, nu una
cu putere economică mare, iar atunci când coeficientul de impozitare a scăzut de la 1,5%
la 1,3% a crezut că este un lucru bun, dar în prezent ar dori diminuarea cotei la 1,1%.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că scăderea de la 1,3% la 1,1% la
agenţii economici ar fi nesemnificativă, dar la nivelul bugetului Municipiului Brad ar avea
un impact major, căci dacă se angajează orice fel de cheltuială de achiziţii publice trebuie
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avută prevedere bugetară şi atunci Consiliul Local trebuie să precizeze expres de la care
capitol bugetar să fie luaţi aceşti bani pentru a putea derula în continuare lucrările începute
în anul 2015.

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că o creştere în urma reevaluării de 1,10 – 1,20
este foarte normală în contextul creşterii ratei inflaţiei, iar apoi îi cere domnului   Marin
Gheorghe Tripa – consilier superior în cadrul Compartimentului Taxe şi Impozite Locale
să precizeze care este creşterea în urma reevaluării.

Domnul Marin Gheorghe Tripa – consilier superior în cadrul Compartimentului
Taxe şi Impozite Locale, arată că la cele 10 Rapoarte de evaluare primte în anul 2016,
creşterea este de 30%.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că sunt anomalii la impozitul pe
terenuri aparţinând persoanelor fizice, dar pe acelea nu le susţine nimeni.

Doamna Gabriela Rozalia Şortan, inspector în cadrul Compartimentul Taxe şi
Impozite Locale arată că uneia dintre persoanele juridice semnatare ale petiţiei, în urma
întocmirii Raportului de evaluare ia scăzut impozitul.

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, precizează că Consiliul Local este
responsabil atât pentru bugetul Municipiului Brad, cât şi pentru agenţii economici locali,
iar prin scăderea cotei de impozitare de la 1,5% la 1,3% toţi au câştigat.

Tot dumnealui întreabă ce reprezintă valoric acest câştig al agenţilor economici,
dacă se reduce cota de impozitare de la 1,3% la 1,1%, faţă de pierderea de la bugetul local
şi de asemenea, ar trebui văzut la finele anului 2016 ce influenţă vor avea asupra bugetului
local reevaluările celor 84 de imobile urmând ca, dacă creşterea impozitului este foarte
mare pentru agenţii economici, cota de impozitare să fie redusă pentru anul 2017.

Domnul Primar Florin Cazacu, precizează că proiectul de hotărâre cu privire la
reducerea cotei de impozitare la cădirile nerezidenţiale aparţinând persoanelor fizice a fost
supus dezbaterii publice care a avut loc în data de 12.02.2016, dar nu s-a  prezentat nimeni
în afara funcţionarilor din cadrul Primăriei Municipiului Brad, deci interesul unora este
doar să creeze disensiune între cetăţeni.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă cine este de acord cu
răspunsul în forma prezentată în cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Din cei 15 consilieri prezenţi (doi consilieri locali fiind absenţi -Viorel Băda şi
Angela Suciu), 7 consilieri locali (Aurel Vasile Circo, Mihai Mureş, Dorel Leaha Ştefan,
Ancuţa Miheţ, Alexandra Chiş, Iosif Manea şi Vasile Podaru) au votat „pentru”, 2
consilieri locali (Cristian Serafim Leucian şi Ioan Hărăguş) au votat „împotrivă” şi 6
„abţineri” (Bogdan Mihai Ştefan, Ionel Daniel Adam, Mircea Incău, Florin Ioan Străuţ,
Ovidiu Nicolae Jurj şi Ioana Camelia Mirică).

Domnul Primar Florin Cazacu, menţionează că dacă există o hotărâre de consiliu
atunci executivul este obligat să o pună în executare, dar punctele de vedere, răspunsurile
au caracter informativ, iar Consiliul Local dacă dorea putea să iniţieze un proiect de
hotărâre pe marginea acestui subiect care era supus la vot şi dacă era adoptat se putea pune
în aplicare, în caz contrar răspunsul nu are valoare obligatorie pentru executiv.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că totuşi Consiliul
Local poate să dea un răspuns petiţiei.

Punctul nr. 25. Adresa nr. 1892/18.01.2016  a S.C. ŞERB BROTHERS S.R.L.
prin care societatea îşi manifestă intenţia de a concesiona 96 mp. teren (12 m. pe toată
lungimea blocului şi 8 m. lăţime) situat în Municipiul Brad, strada Iazului, în partea
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laterală a blocului 27, în vederea construirii unui spaţiu comercial care se va încadra în
categoria restaurantelor.

În Punctul de vedere întocmit de către funcţionari din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad se arată că terenul solicitat are destinaţia de
spaţiu verde, este afectat de construcţii subterane, a fost solicitat de foştii proprietari
conform prevederilor Legii nr. 10/2001 şi nu a fost retrocedat din aceste motive, iar
potrivit Regulamentului general de urbanism pentru restaurante este necesar a se crea câte
un loc de parcare pentru 5-10 locuri la masă şi pentru construcţiile comerciale vor fi
prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ, în exteriorul clădirii sau curţii interioare
între 2-5% din suprafaţa totală a terenului.

Domnul Primar Florin Cazacu, precizează că trebuie mai bine analizată
oportunitatea acestei investiţii, căci dacă duce la concurenţă este binevenită.

Domnul consilier local, Dorel Ştefan Leaha, arată că dacă este vorba de un spaţiu
lângă bloc trebuie şă-şi dea acordul şi locatarii.

Domnul administrator al S.C. ŞERB BROTHERS S.R.L., menţionează că la adresă
a depus acordul câtorva locatari, dar, dacă trebuie va obţine acordul şi al celorlaţi.

Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă şi hotărăsc să rămână în
studiu, în sensul ca punctul de vedere al Compartimentului de specialitate să fie reanalizat.

Punctul nr. 26. Adresa nr. 77/04.02.2016 a Centrului de Transfuzie Sanguină a
Judeţului Hunedoara – Deva prin care se solicită evidenţierea şi recunoaşterea unor „eroi
anonimi-donatori de sânge” sub forma scutirii de impozitul datorat pentru locuinţe.

Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă.
Domnişoara secretar, Mihaela David a precizat că s-a solicitat lista cu donatorii de

sânge care au 5 donări în ultimii 5 ani.

Punctul nr. 27. Adresa nr. 64/M/26.01.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean
Hunedoara în care se face o analiză a situaţiei numărului de elevi din zona Brad, cuprinşi
în învăţământul liceal în anul şcolar 2015-2016 comparativ cu numărul elevilor de clasa a
VIII-a din acest an şcolar şi se consideră că numărul de clase alocat pentru colegiu este
bine fundamentat.

Domnul Primar Florin Cazacu, precizează că a avut o discuţie cu doamna Inspector
şef a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara în sensul că înfiinţarea unui număr mai
mare de clase cu profil tehnologic este o politică a Uniunii Europene care trebuie
respectată, iar deschiderea la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad a unei clase cu acest
profil ar duce la atragerea unui număr mai mare de elevi şi la crearea unei alternative
economice în zonă.

Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă.

Punctul nr. 28. Adresa nr. 10/08.02.2016 a Asociaţiei de Proprietari nr. 12 Brad
referitoare la cheltuielile care le pretinde S.C. TERMICA BRAD S.A. pentru execuţia unor
lucrări de intervenţie, cheltuieli care în opinia asociaţiei sunt exagerat de mari şi
nejustificate.

Domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C. Termica Brad S.A. menţionează că
aceste cheltuieli sunt justificate, căci s-a făcut o intervenţie de urgenţă.

Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă.
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Punctul nr. 29. Nota nr. 6573 /18.02.2016 a Compartimentului Situaţii de
Urgenţă prin care este prezentat Procesul Verbal al şedinţei extraordinare a Adunării
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Serviciul Judeţean pentru Ocrotirea
Animalelor fără Stăpân” din 29.12.2015, Hotărârea nr. 3 din 29.12.2015 şi Nota de
informare cu privire la numărul real de locuitori din judeţ conform documentelor de la
Direcţia de Statistică Hunedoara.

Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă.

Suplimentar 2. Adresa nr. 1269/19.02.2016 a Spitalului Municipal Brad prin
care se solicită aprobarea modificărilor de structură organizatorică a spitalului (în sensul
anulării paturilor de la secţia de diabetologie şi redistribuirea celorlalte secţii motivat de
faptul că în perioada 01.06.2014 până în prezent) bolnavii de diabet zaharat, nutriţie şi boli
metabolice nu s-au adresat Spitalului pentru internare şi înaintarea acestor propuneri
Ministerului Sănătăţii în vederea obţinerii avizului conform. În urma analizării adresei,
domnii consilieri cu unanimitate de voturi dau AVIZUL DE PRINCIPIU în vederea
obţinerii AVIZULUI CONFORM de la Ministerul Sănătăţii pentru cele solicitate.

Suplimentar 3. Adresa nr. 7508/24.02.2016 a Asociaţiei de Proprietari nr. 1
Crişcior prin care se solicită luarea unei decizii legale referitor la faptul că locatarii
blocului D scara 1, membrii ai Asociaţiei de Proprietari nr. 1 Crişcior, deşi sunt debranşaţi
total de la reţeaua de termoficare din anul 2013, figurează cu sume de plată.

Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă şi au hotărât
redirecţionarea acesteia către S.C. TERMICA BRAD S.A. pentru a se formula răspuns
Asociaţiei de Proprietari nr. 1 Crişcior.

Punctul 17. Diverse.

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 25
februarie 2016.

Brad, 25.02.2016

SECRETAR,
MIHAELA DAVID


