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PROCES -VERBAL
încheiat azi, 25 mai 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 25 mai 2017 s-a făcut în data de 19.05.2017 prin Dispoziţia nr.
351/19.05.2017 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 şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din
Municipiul Brad și în Periodicul de Informare al Consiliului Municipal Brad
„Zarandul”.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 19.05.2017, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi 15 consilieri locali, din cei 17 consilieri locali în
funcţie, doi consilieri locali fiind absenți (domnul Vasile Podaru, absent motivat – a
participat timp de o săptămână la un Curs pe Situații de Urgență la Cluj Napoca) și
doamna Cornelia Golea.
La şedinţă au participat 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc
în satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn
şi domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi 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 pentru
îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani 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., domnul Ioan Cobori – Managerul Spitalului Municipal Brad,
domnul dr. Ştefan Lucian Miron - Director Medical al Spitalului Municipal Brad şi
domnul ec. Gabriel Lungu – Director Financiar al Spitalului Municipal 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 a Consiliul Local Brad din 27 aprilie 2017 care a fost aprobat cu 15
voturi "pentru”, doi consilieri locali absenţi (Vasile Podaru, Cornelia Golea).
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul
local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea
inclusiv, are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului
local.
(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, Viorel Curtean, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
În temeiul prevederilor art. 39 alin. 1 şi 3 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm să
participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brad, convocată
prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 351/19.05.2017 pentru data de 25
MAI 2017, orele 1400, în SALA AGORA a CASEI DE CULTURĂ BRAD, cu
următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale - bilanţul
contabil şi contul anual de execuţie ale Municipiului Brad la data de 31.12.2016 –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2017 al S.C. TERMICA BRAD S.A. – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2017 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1
Iunie 2017 –Ziua Internaţională a Copilului care se va desfășura în data de 31 mai
2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de
asistenţă şi reprezentare juridică – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil
aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Brad, județul Hunedoara– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” – iniţiat

de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre pentru numirea unui consilier local în Comisia de
atestare, respectiv în Comisia de contestaţii conform Regulamentului privind
procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de
,,administrator imobile” aprobat prin HCL nr. 98/2013 - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
111/2014 privind aprobarea cofinanţării proiectului de investiţii „ ASISTENȚĂ
TEHNICĂ
PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A
DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL
HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr.
30, din Blocul 3A, scara 1, et.4, ap.30 de pe strada Transilvaniei, din Municipiul
Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei Tobiaș Stanca - Marinela – fostă chiriaşă –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
12. Informarea nr. 15.063/16.05.2017 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
13. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Sesizarea nr. 14.589/10.05.2017 a domnului Raul Matei.
- Nota nr.15.299/18.05.2017 a Biroului Administrarea Domeniului Public și
Privat.
14. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 trecerea imobilului Muzeul Aurului
Brad cu anexele aferente şi întreaga colecţie mineralogică, situat în Brad, str.
Independenţei, nr. 9, judeţul Hunedoara, din proprietatea C.N.C.A.F. MINVEST S.A.
Deva, în proprietatea publică a Municipiului Brad şi administrarea Consiliului Local
al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad,
cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat
care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de
interes public local – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Suplimentar 3. Adresa nr. 987/24.05.2017 a S.C. TERMICA BRAD S.A.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului
ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune aprobării
suplimentarea propusă care se aprobă cu 15 voturi "pentru”, doi consilieri locali
absenţi (Vasile Podaru, Cornelia Golea).
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune aprobării Ordinea de zi
în ansamblul ei care se aprobă cu 15 voturi "pentru”, doi consilieri locali absenţi
(Vasile Podaru, Cornelia Golea).
După aprobarea ordinii de zi în ansamblul său, consilierii locali au luat o pauză
şi au studiat în comisii proiectele de hotărâre suplimentare.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în
ordinea aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare
anuale - bilanţul contabil şi contul anual de execuţie ale Municipiului Brad la data
de 31.12.2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit art. 57 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor
deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie ale
bugetelor prevăzute în următoarea structură:
a) la venituri:
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;
b) la cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.
Trimestrial şi anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situaţii
financiare asupra execuţiei bugetare, care se depun la direcţiile generale ale finanţelor
publice.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, dă citire raportului Comisiei
de studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina
Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,

cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi "pentru”, doi consilieri locali absenţi (Vasile Podaru,
Cornelia Golea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2017 privind
aprobarea Situaţiilor financiare anuale - bilanţul contabil şi contul anual de
execuţie ale Municipiului Brad la data de 31.12.2016 .
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al S.C. TERMICA BRAD S.A. – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 S.C. TERMICA
BRAD S.A. nr. 848/26.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
13.385/26.04.2017 se solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Brad
a bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2017.
Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost întocmit conform prevederilor Legii nr.
82/1991 a contabilităţii şi a Ordinului MFP nr. 20/2016 privind aprobarea
formularului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de
fundamentare ale acestora şi s-a aprobat în Adunarea Generală a Acţionarilor de la
S.C. TERMICA BRAD S.A. prin Hotărârea nr. 1 din data 23.02.2017.
Astfel se estimează pentru anul 2017 venituri totale de 9.934 mii lei şi
cheltuieli totale de 9.783 mii lei, cu un rezultat brut (profit) de 151 mii lei.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, dă citire raportului Comisiei
de studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina
Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi "pentru”, doi consilieri locali absenţi (Vasile Podaru,
Cornelia Golea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2017 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. TERMICA
BRAD S.A..
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2017 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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. 2589/15.05.2017,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 14.982/15.05.2017, Spitalul
Municipal Brad înaintează spre aprobare rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al acestei instituţii cu suma de 20,00 mii lei, atât la venituri cât şi la
cheltuieli şi se stabileşte la venituri în sumă de 19.165,15 mii lei iar la cheltuieli în
sumă de 19.295,35 mii lei cu deficitul de 130,20 mii lei rezultat din excedentul de la
sfârşitul anului 2016.
Pentru majorarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli iniţial s-a ţinut cont de:
- Sumele provenite din prestări de servicii efectuate la cererea pacienților şi încasate

la sfârşitul trimestrului I 2017,
- Sumele virate de CJAS pentru decontarea medicamentelor aferente personalului
contractual în trimestrul I 2017;
- Actul Adiţional nr. 7 la Contractul nr. 3013/15.04.2015 şi Contractul nr.
2778/04.04.2017 încheiate cu DSP Deva referitor la alocarea unor sume din
veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru programul TBC.
În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului
Municipal Brad se majorează în cadrul veniturilor cu suma de 20,00 mii lei,
astfel:
- la codul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii” cu suma de 4,00 mii lei în baza
sumelor încasate din prestări de servicii efectuate la cererea pacienţilor încasate la
sfârşitul trimestrului I 2017
- la codul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale
de sanatate” cu suma de 8,00 mii lei,
- la codul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică
din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii” cu suma de 8,00
mii lei, conform Actul Adiţional nr. 7 la Contract nr. 3013/15.04.2015 şi Contractul
nr. 2778/04.04.2017 încheiate cu DSP Deva.
În cadrul cheltuielilor se efectuează modificări în sumă de +62,00 mii lei/42,00 mii lei, acestea majorându-se cu suma de 20,00 mii lei. Modificările se
efectuează la SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – CHELTUIELI CURENTE
astfel:
- Titlului I „Cheltuieli de personal”
10.02.30 „Alte drepturi salariale in natura”
= +8,00 mii lei;
- Titlului II „Bunuri şi servicii”
20.01.01 „Furnituri de birou”
= +2,50 mii lei;
20.01.09 „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional” =-2,00 mii lei;
20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” =-10,00
mii lei;
20.02
„Reparaţii curente”
= -6,00 mii lei;
20.04.01 „Medicamente”
= +4,50 mii lei;
20.04.02 „Materiale sanitare”
= +24,00 mii lei;
20.04.03 „Reactivi”
= +11,00 mii lei;
20.04.04 „Dezinfectanţi”
= +12,00 mii lei;
20.05.30 „Alte obiecte de inventar”
= -10,00 mii lei;
o 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”
= -14,00 mii lei.
Întrucât, la sfârşitul anului 2016, în contul deschis la Trezoreria Municipiului
Brad a rămas neutilizată suma de 130.196,86 lei, cheltuielile exerciţiului curent se
măresc cu excedentul înregistrat la sfârşitul anului precedent, suma urmând a fi
utilizată în anul 2017 pentru secţiunea de funcţionare.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, dă citire raportului Comisiei
de studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului

Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina
Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi "pentru”, doi consilieri locali absenţi (Vasile Podaru,
Cornelia Golea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2017 privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SPITALULUI
MUNICIPAL BRAD.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru
sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2017
– Ziua Internaţională a Copilului
care se va desfăşura în data de 31 mai 2017 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 Programul principalelor
manifestări cultural artistice şi educative aprobat prin Hotărârea Consiliului local
Brad nr. 4/2017 s-au prevăzut manifestări cultural artistice, educative şi sportive
dedicate Zilei Internaţionale a Copilului.
Dat fiind că prin Legea nr. 220/2016 pentru completarea alin. 1 al art. 139 din
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, ziua de 1 Iunie este declarată zi de sărbătoare
legală în care nu se lucrează, a propus ca sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2017 – Ziua
Internaţională a Copilului să se desfășoare în data de 31 mai 2017.
Cu acest prilej în Parcul Tineretului s-a propus organizarea unui spectacol la

care vor participa unităţi de învăţământ preşcolar, gimnazial şi liceal din Municipiul
Brad. Totodată s-a propus organizarea unor concursuri tematice constând în cros pe
străzile 1 Iunie şi Libertăţii, cu acordare de premii şi diplome, un concurs de desene
şi un concurs de îndemânare cu bicicleta în Parcul Tineretului.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al Municipiului Brad, de la
capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie, pentru aceste manifestări în aer
liber.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, dă citire raportului Comisiei
de studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina
Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi "pentru”, doi consilieri locali absenţi (Vasile Podaru,
Cornelia Golea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2017 privind
alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2017 – Ziua
Internaţională a Copilului care se va desfăşura în data de 31 mai 2017.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor
juridice de asistenţă şi reprezentare juridică– iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 Decizia nr. 300/2017,
Curtea de Apel Alba Iulia s-a pronunţat asupra recursului în contencios administrativ
formulat de recurentul Primarul Municipiului Brad în contradictoriu cu pârâtele
Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi a Judeţului Hunedoara, având ca
obiect anularea Sentinţei nr. 42/CA/2016 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, în
sensul casării Sentinţei şi trimiterii dosarului spre rejudecare la aceeași instanță de
fond.
În vederea asigurării reprezentării în rejudecare pentru continuarea judecării
cauzei în dosarul sus-menționat şi având în vedere că în acest litigiu este vorba
despre o sumă de bani deosebit de mare care, în situaţia în care ar trebui plătită de
către Municipiul Brad, ar constitui un impact deosebit asupra bugetului local al
municipiului, cu implicaţii deosebit de grave atât în funcţionarea tuturor structurilor
din aparatul de specialitate şi a celorlalte instituţii publice şi structuri din subordinea
Consiliului Local, cât şi în dezvoltarea pe viitor a Municipiului Brad;
Reţinând faptul că în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad,
în cadrul Compartimentului Juridic există în momentul de faţă doar doi consilieri
juridici care au un volum foarte mare şi complex de muncă în sensul că aceştia au
preluat atribuţiile atât ale autorităţii tutelare cât şi ale consilierului juridic promovat
temporar în funcţia publică temporar vacantă de secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere prevederile art. 21 alin. 1, 2 şi 3 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit cărora:
“ART.21(1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept
public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte
juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor
deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile
administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din
contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în
care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice,
în condiţiile legii.
(2) În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz,
de primar sau de preşedintele consiliului judeţean.
3) Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o
persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care să
reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor
administraţiei publice locale respective, în justiţie.”
Potrivit prevederilor art. I alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative:
“În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de
asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice

prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică
angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile
legii, numai cu aprobarea: b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice
ale administraţiei publice locale.”
În conformitate cu dispoziţiile art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, “Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct
produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai
mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a
achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei”.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, dă citire raportului Comisiei
de studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina
Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care cu 5 voturi „pentru” şi 2 „abţineri” (Vasile Bârea şi Dorin
Sorin David) dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea întreabă care este motivul pentru care
Curtea de Conturi a trecut la executare şi de ce s-a ajuns la judecată.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde că în anul 2012, auditorii de la
Curtea de Conturi au considerat că anumite sume de bani nu au fost cheltuite conform
legii, însă decizia curţii a fost contestată şi ca urmare o parte din sume s-a considerat
că au fost utilizate în mod legal, iar pentru o parte, ordonatorul principal de credite a
dispus efectuarea unui Raport de expertiză tehnică judiciară din care rezultă că
lucrările s-au efectuat şi banii nu au fost cheltuiţi în mod defectuos, însă Tribunalul
Hunedoara a respins contestaţia, dar Curtea de Apel Alba Iulia a admis recursul
Municipiului Brad, luând în considerare Raportul de expertiză tehnică judiciară
întocmit în cauză şi a dispus casarea sentinţei tribunalului cu trimiterea cauzei spre
rejudecare instanţei de fond.
Domnul Primar, Florin Cazacu mai arată că în urma unei reclamaţii depusă la
Direcţia Naţională Anticorupţie, s-au făcut cercetări de către această instituţie şi s-a
dispus neînceperarea urmăririi penale pentru Primarul Municipiului Brad, ca urmare
nu trebuie să existe suspiciuni privind modul de cheltuire al banului public.

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam întreabă la ce sumă se ridică
cheltuielile cu angajarea unui avocat.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde că la aproximativ 5.000 lei cu
T.V.A., dar suma se negociază.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, întreabă care este efectiv suma
imputată de Curtea de Conturi.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde că potrivit Raportului Curţii de
Conturi, prejudiciul trebuie stabilit de ordonatorul de credite, dar până în prezent nu a
fost stabilit având în vedere că decizia curţii s-a contestat în instanţă şi nu există
deocamdată o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă cu privire la
contestaţie.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 10 voturi "pentru” (Mihai Mureş, Ancuţa Florentina Miheţ, Adrian
Petruş, Dorel Leaha Ştefan, Adina Beciu, Claudia Mager, Vasile Poenaru, Iosif
Manea, Ionel Circo, Viorel Curtean) și 5 „abţineri” (Ionel Daniel Adam, Vasile
Bârea, Dorin Sorin David, Ioan Hărăguş, Petru Voicu Huieţ), doi consilieri locali
absenţi (Cornelia Golea, Vasile Podaru) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
64/2017 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi
reprezentare juridică.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a
unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 Guvernului nr.
229/2014 s-a aprobat înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului şi darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad,
judeţul Hunedoara, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, respectiv
imobilul situat în Municipiul Brad, strada Vânătorilor, nr.5 judeţul Hunedoara, fost
Complex meşteşugăresc, în scopul amenajării unui Centru de Agrement, Sport și
Educaţie.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2015 s-a aprobat obiectivul de investiţii

“CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” situat în BRAD, strada
Vânătorilor, nr. 7 iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2015 s-a aprobat
DEVIZUL GENERAL actualizat în valoare de 547.155 lei cu TVA inclus.
Finanţarea investiţiei s-a făcut din fonduri proprii, iar în prezent se află în stare
de funcţionare.
Pentru punerea în funcţiune a CENTRULUI DE AGREMENT, SPORT ŞI
EDUCAŢIE a fost promovată o investiţie de modernizare şi dotare, modernizare care
a făcut obiectul Proiectului nr.428/2015, proiect autorizat prin Autorizaţia de
Construire nr.62/2015.
În urma derulării lucrărilor de investiţie, conform proiectului autorizat,
valoarea imobilului a crescut de la 863.933 lei, valoare de inventar la preluarea
acestuia, la 1.409.590,29 lei.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, dă citire raportului Comisiei
de studii economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina
Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi "pentru”, doi consilieri locali absenţi (Cornelia Golea,
Vasile Podaru) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2017 privind
actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului
şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST
HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local
Brad nr.5/2008, Consiliul Local al Municipiului Brad s-a asociat cu 42 de unităţi
administrativ teritoriale formate din municipii, oraşe şi comune urmând de-a lungul
anilor asocierea şi cu alte unităţi administrativ - teritoriale.
Înfiinţarea acestei asociaţii intercomunitare între unităţile administrativ
teritoriale are drept scop atragerea de programe investiţionale cu finanţare europeană.
Propunerile de actualizare ale actului constitutiv şi ale statutului au fost
elaborate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv – cadru şi statutului cadru ale asociaţilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare, ţinând cont de prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, de rezultatele alegerilor
locale din anul 2016 precum şi de hotărârile AGA.
Domnul Herczeg Adrian, desemnat prin Dispoziţia Primarului nr. 350/2017
este reprezentantul Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, fapt pentru care
propun împuternicirea domnului Herczeg Adrian pentru semnarea Actului constitutiv
şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST
HUNEDOARA” şi pentru a face parte din Adunarea Generală a asociaţiei.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, dă citire raportului Comisiei
de studii economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina
Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali necesitatea
exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 al acestui proiect de

hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă,
Viorel Curtean, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu
15 voturi „pentru”, doi consilieri locali absenţi (Cornelia Golea, Vasile Podaru),
domnului Herczeg Adrian a fost împuternicit de către Consiliul Local al Municipiului
Brad, pentru semnarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” şi pentru a face parte din Adunarea
Generală a asociaţiei.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali absenţi (Cornelia Golea,
Vasile Podaru) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2017 privind
aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” .
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Hotărârea Consiliului
Local Brad nr. 8/2013, domnul Herczeg Adrian a fost numit reprezentant al
Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA.
”Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, Judeţul
Hunedoara” întocmit pentru aria de competenţă a A.D.I. AQUA PREST
HUNEDOARA, a fost elaborat în conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 89/2007

pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare.
Obiectul Caietului de sarcini este stabilirea condiţiilor de desfăşurare a
activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilind
nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în
condiţii de eficienţă şi siguranţă.
Propune aprobarea acordării unui mandat special domnului HERCZEG
ADRIAN, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST
HUNEDOARA”, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei aprobarea
Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, Judeţul
Hunedoara.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ , dă citire raportului Comisiei
de studii economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina
Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali necesitatea
exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 al acestui proiect de
hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă,
Viorel Curtean, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu
15 voturi „pentru”, doi consilieri locali absenţi (Cornelia Golea, Vasile Podaru),
domnului Herczeg Adrian i s-a acordat mandat special din partea Consiliului Local
al Municipiului Brad, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” aprobarea Caietului de sarcini al
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, Judeţul Hunedoara.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali absenţi (Cornelia Golea,
Vasile Podaru), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2017 privind
acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local
al
Municipiului Brad în Adunarea Generală
a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre pentru numirea unui consilier local în
Comisia de atestare, respectiv în Comisia de contestaţii conform Regulamentului
privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de
,,administrator imobile” aprobat prin HCL nr. 98/2013 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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. 98/2013 s-a aprobat Regulamentul privind procedura de atestare a
persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de ,,administrator imobile”.
Potrivit prevederilor art. 22 alin. 2 din H.G. nr. 1588/2007 „Asociaţia de
proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator sau
încheie contracte cu persoane juridice specializate şi autorizate pentru realizarea,
respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreţinerii, investiţiilor şi
reparaţiilor asupra proprietăţii comune" precum şi prevederile alin.3 ale aceluiaşi
articol care prevede că „Pentru a fi autorizate de către autorităţile administraţiei
publice locale pentru activitatea de administrare, persoanele juridice specializate
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect de activitate numai
domeniul asociaţiilor de proprietari ori ca activitate principală administrarea
imobilelor pe bază de tarife sau contract; b) să aibă angajate persoane atestate în
condiţiile prezentelor norme metodologice; c) să dovedească că au bonitate
financiară." .
Totodată, potrivit art. 58 din H.G.R. nr. 1588/2007 alin. 1 „Persoanele fizice
care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către
primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii

administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local,” alin. 2
„Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care
doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari
„şi alin 3 „Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă
nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul României”.
Atestarea administratorilor de imobile, persoane fizice este organizată şi
coordonată de comisia de atestare care are în componenţă un preşedinte - Secretarul
Municipiului Brad, un membru aparţinând compartimentului de specialitate, cu
atribuţii în coordonarea asociaţiilor de proprietari, care va asigura şi secretariatul
comisiei, 2 membri cu studii de specialitate şi atribuţii în domeniile resurse umane,
juridic sau economic/financiar – contabil aparţinând compartimentelor de resort din
Primăria Municipiului Brad şi 1 consilier local.
Urmare acestor considerente las la latitudinea Consiliului Local desemnarea
unui consilier local pentru a face parte din Comisia de atestare, respectiv a unui
consilier local pentru a face parte din Comisia de contestaţii.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad al Municipiului Brad pentru a face parte din Comisia de
atestare, respectiv din Comisia de contestaţii.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, propune ca domnul consilier local
Mihai Mureş, să facă parte, din Comisia de atestare.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, propune ca domnul consilier local
Vasile Poenaru, să facă parte, din Comisia de contestaţii.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 1 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă,
Viorel Curtean, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, a prezentat procesul verbal

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu
15 voturi „pentru”, doi consilieri locali absenţi (Cornelia Golea, Vasile Podaru),
domnul consilier local Mihai Mureş a fost ales să facă parte din Comisia de atestare
şi cu 14 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”, doi consilieri locali absenţi
(Cornelia Golea, Vasile Podaru), domnul consilier local Vasile Poenaru a fost ales
să facă parte din Comisia de contestaţii.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali absenţi (Cornelia Golea,
Vasile Podaru), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2017 pentru numirea
unui consilier local în Comisia de atestare, respectiv în Comisia de contestaţii
conform Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice
care doresc să obţină calitatea de ,,administrator imobile” aprobat prin HCL nr.
98/2013.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 111/2014 privind aprobarea cofinanţării proiectului de investiţii „
ASISTENŢĂ TEHNICĂ
PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE
FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ
ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020” –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 urmare Clarificării nr. 1 din
18.01.2017, transmisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice şi Fondurilor Europene către S.C. APA PROD S.A., prin adresa nr.
254/03.05.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.13.997/03.05.2017,
A.D.I. „AQUA PREST HUNEDOARA” solicită revizuirea Hotărârii Consiliului
Local nr. 111/2014 în sensul înlocuirii denumirii proiectului de investiții
„ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE
FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ
DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020” în proiect de investiții
„SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A

DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL
HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020”.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2014 s-a aprobat cofinanţarea
proiectului de investiţii „ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA
APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE
PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII
DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 20142020”.
Faza a II – a proiectului MASTER PLAN-APĂ, APĂ UZATĂ - 2014-2020
are ca scop continuarea extinderii reţelelor publice de apă şi canalizare către
consumatori situaţi în zonele periferice ale aglomerării urbane.
Schema de finanţare adoptată obligă unităţile administrativ – teritoriale să
asigure din bugetul propriu o cofinanţare de 1 % pentru serviciile de proiectare
necesare obţinerii finanţării investiţiei. Pentru întregul proiect asistenţa tehnică din
partea proiectantului este estimată la 4.994.795 euro, reprezentând 4,8 % din valoarea
totală a investiţiei de bază, de 104.058.237 euro la nivelul judeţului Hunedoara.
Municipiul Brad va beneficia de o valoare a investiţiei de bază de 1.293.800
euro pentru „Apă” şi 1.879.864 euro pentru „Apă uzată”, în total 3.173.646 euro,
adică 3,05% din total judeţ.
În data de 30.03.2017 a fost semnat Contractul de Finanţare pentru Proiectul
„SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A
DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL
HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020” derulat în cadrul POIM 2014-2020 și
urmează ca în perioada următoare să se întocmească Studiul de Fezabilitate.
Datele de bază necesare pregătirii Studiului de Fezabilitate sunt constituite din
străzile şi zonele aparţinând domeniului public pe care se vor amplasa obiectele
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare (reţele, branşamente, racorduri, staţii
pompare, rezervoare, staţii de tratare şi epurare, etc.).
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că prin acest proiect se va extinde
reţeaua de canalizare şi apă către Mesteacăn şi Gura Ruzii, dar va fi afectată şi
infrastructura rutieră, însă se caută o soluţie tehnică care să o afecteze cât mai puţin,
urmând ca în această perioadă să rămână drumul întreţinut cu ce există, iar ulterior să
se pună covor asfaltic, dumnealui fiind de acord cu execuţia unor lucrări doar acolo
unde nu s-a pus covor asfaltic nou.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali absenţi (Cornelia Golea,
Vasile Podaru) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2017 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/2014 privind aprobarea
cofinanţării proiectului de investiţii „ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU
PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR
DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL
HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020” .
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii
pentru locuinţa nr. 30, din Blocul 3A, scara 1, et.4, ap.30 de pe strada
Transilvaniei, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei Tobiaş Stanca Marinela – fostă chiriaşă – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 Tobiaş Stanca Marinela prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
14.223/05.05.2017 solicită o nouă repartiţie pentru locuinţa nr. 30, din Blocul 3A,
scara 1, et.4, ap. 30 de pe strada Transilvaniei, din Municipiul Brad, Judeţul
Hunedoara.
Menţionează că, doamna Tobiaş Stanca – Marinela, în anul 2014 a devenit
beneficiara Contractului de închiriere nr. 14.254/09.11.2011, în urma decesului
soţului acesteia, domnul Tobiaş Gheorghe.
Din actele prezentate rezultă că fosta chiriaşă – doamna Tobiaş Stanca –
Marinela are la această dată faţă de Primăria Municipiului Brad, un debit restant în
sumă de 490 lei, sumă pe care se obligă să o achite în termen de 10 luni.
Totodată, doamna Tobiaş Stanca – Marinela nu are datorii faţă de Asociaţia de
Proprietari nr. 6 din care face parte iar de la agentul termic este debranşată.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, dă citire raportului Comisiei
de studii economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier

local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai
Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali absenţi (Cornelia Golea,
Vasile Podaru), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2017 privind
aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 30, din Blocul 3A, scara 1, et.4,
ap.30 de pe strada Transilvaniei, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara,
doamnei Tobiaş Stanca - Marinela – fostă chiriaşă .
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului Muzeul
Aurului Brad cu anexele aferente şi întreaga colecţie mineralogică, situat în
Brad, str. Independenţei, nr. 9, judeţul Hunedoara, din proprietatea C.N.C.A.F.
MINVEST S.A. Deva, în proprietatea publică a Municipiului Brad
şi
administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara–
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 este bine cunoscut faptul că în
zona Brad există dovezi de exploatare a zăcămintelor auroargintifere de peste 2000 de
ani.
De peste 100 de ani, cele mai valoroase exponate cu aur nativ descoperite în
zăcămintele din zonă au fost valorificate în cadrul unei colecţii expusă în clădirile
proprietatea MINVEST, denumită generic Muzeul Aurului Brad.
Această colecţie reprezintă un unicat în peisajul muzeal al României, iar prin
mărimea şi valoarea sa chiar unicat la nivelul Europei.
Se poate spune fără a da greş că această colecţie organizată sub denumirea de
Muzeul Aurului Brad reprezintă un plus de identitate a Municipiului Brad.
În anul 2006 au fost demarate de către S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti
lucrări de reabilitare şi modernizare la clădirea Muzeului aflată pe str. Independenţei,

nr.9.
În paralel cu aceste lucrări a avut loc şi un proces de clasare a colecţiei. Aceste
lucrări au fost finalizate în anul 2012, dată la care muzeul a fost redeschis spre
vizitare.
Consiliul Local al Municipiului Brad și-a exprimat de nenumărate ori în
numele întregii comunităţi brădene dorinţa fermă de a prelua în administrare colecţia
în vederea punerii în valoare în mod corespunzător.
Având în vedere situaţia financiară dificilă a C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva,
administraţia publică locală reiterează dorinţa preluării acestui obiectiv emblematic în
administrare, motiv pentru care iniţiază acest proiect de hotărâre.
Obiectivul turistic cuprinde clădirea muzeului reabilitată, anexele precum şi
întreaga colecţie mineralogică (cuprinzând exponate cu aur liber, minerale şi obiecte
istorice cu tematică minieră).
În vederea trecerii în domeniul public al Municipiului Brad şi administrarea
acestui obiectiv de către Consiliul Local al Municipiului Brad, precizează că este
inclus în Organigrama instituţiei un compartiment distinct care ar urma să
administreze aceste active.
Resursele financiare necesare pentru întreţinerea, administrarea şi promovarea
acestuia vor fi asigurate prin bugetul local precum şi din veniturile realizate din buna
administrare a acestei colecţii.
În data de 4 iulie 2013 s-a aprobat în şedinţa de Guvern un Memorandum
privind analizarea propunerii de trecere a colecţiei mineralogice din Brad cunoscută
sub denumirea ”Muzeul Aurului” din subordinea C.N.C.A.F. MINVEST S.A DEVA
în domeniul public al statului şi în administrarea unei autorităţi publice centrale sau
locale.
În data de 09.11.2016 Municipiul Brad - Primăria a înaintat Guvernului
României un Memoriu prin care de asemenea a solicitat trecerea Muzeului Aurului
Brad în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, iar prin adresa nr.
1566/16.11.2016 s-a primit răspunsul la Memoriu prin care se comunică faptul că
Muzeul Aurului Brad se află în procedură de trecere în proprietatea publică a statului
şi în administrarea Ministerului Culturii, urmând a analiza în măsura în care se
solicită acest lucru posibilităţile de delegare a administrării către autorităţile locale
din Brad.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, dă citire raportului Comisiei
de studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina
Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit Memorandumului
încheiat cu Guvernul României se putea trece Muzeul în patrimoniul Ministerului
Culturii şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, însă administraţia
publică locală Brad a dorit de mult timp să preia Muzeul Aurului în proprietatea
municipiului şi speră ca Guvernul României să hotărască în acest sens, căci nu este
normal ca Muzeul Aurului să nu fie administrat de Consiliul Local Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali absenţi (Cornelia Golea,
Vasile Podaru) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2017 privind
trecerea imobilului Muzeul Aurului Brad cu anexele aferente şi întreaga
colecţie mineralogică, situat în
Brad, str. Independenţei, nr. 9, judeţul
Hunedoara, din proprietatea C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva, în proprietatea
publică a Municipiului Brad
şi
administrarea Consiliului Local
al
Municipiului Brad, judeţul Hunedoara .
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad,
cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept
privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor
obiective de interes public local – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 urma solicitărilor de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad în anul 2017, înaintate de
către persoanele fizice autorizate/atestate, de asociaţii/fundaţii/organizaţii fără scop
patrimonial, cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza
Municipiului Brad, de cultele religioase române cu personalitate juridică, cluburile

sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine
realizarea unor obiective de interes public local, comisia constituită prin Hotărârea
Consiliului Local Brad nr. 45/2017, cu respectarea prevederilor legale şi a principiilor
de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă propune, conform Procesului
Verbal nr. 15.721/24.05.2017, întocmit de către aceasta, acordarea de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad următoarelor persoane
juridice :
- Parohia Ortodoxă Română Mesteacăn:
25.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Ţărăţel:
15.000 lei;
- Parohia Romano Catolică:
10.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Brad III:
100.000 lei;
- Asociaţia Sportivă Metalul Crişcior – Brad:
30.000 lei;
- Asociaţia Intersecţia 21 Brad:
10.000 lei;
- Clubul Sportiv ,,Armata - Aurul” Brad:
145.000 lei;
- Empi Karate Club Brad:
15.000 lei;
- Asociaţia Culturală Doina Crişului Brad:
40.000 lei.
La acest proiect se ataşează în copie anunţul de participare la selecţia publică
de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din
bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2017 publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 75/21.04.2017, pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, precum şi în
publicaţiile de interes local: Mesagerul Hunedorean, Accent Media şi în Periodicul
de informare al Consiliului Municipal Brad.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, dă citire raportului Comisiei
de studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina
Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali absenţi (Cornelia Golea,
Vasile Podaru) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.72/2017 pentru
aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al
Municipiului
Brad
persoanelor
fizice
autorizate/atestate,
asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate
juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor
religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat
care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective
de interes public local.
Punctul nr. 12. Informarea nr. nr. 15.063/16.05.2017 privind cauzele aflate pe
rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr. 13. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Sesizarea nr. 14.589/10.05.2017 a domnului Matei Raul Florin prin care
solicită să i se comunice unde sunt afişate pe site-ul Primăriei Brad rapoartele de
activitate ale consilierilor locali şi viceprimarului..
La sesizarea domnului Matei Raul Florin s-a întocmit de către Secretarul
Municipiului Brad, Nota înregistrată sub nr. 15.374/19.05.2017 în care se arată că,
rapoartele de activitate ale aleşilor locali au fost anual publicate în Periodicul de
informare al Consiliului municipal Brad „ZARANDUL”, periodic care este publicat
pe site-ul Primăriei Municipiului Brad.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre sesizare şi sunt de acord
cu Nota întocmită de Secretarul Municipiului Brad.
- Nota nr. 15.299/18.05.2017 a Biroului Administrarea Domeniului Public
şi Privat prin care se aduce la cunoştinţă că domnul Kiragos Vintilă solicită o nouă
repartiţie pentru locuinţa nr. 18 din blocul 60 de pe str. Victoriei din municipiul Brad,
dar totodată acesta are o restanţă către instituţia noastră la plata chiriei şi a
penalităţilor de întârziere aferente în sumă de 1.840,82 lei, sumă care se obligă să o
achite plătind lunar 100 lei. Tot în Nota respectivă se mai arată că domnul Kiragos
Vintilă a mai avut restanţe la plata chiriei, dar de la acesta s-a recuperat suma totală
de 4.270,56 lei prin punerea în executare silită a unor sentinţe judecătoreşti.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre notă şi solicită să se
încerce recuperarea chiriei datorate de către domnul Kiragos Vintilă.
Suplimentar 3. Adresa nr. 987/24.05.2017 a S.C. TERMICA BRAD S.A. prin
care se aduce la cunoştinţă faptul că în luna septembrie 2017 expiră mandatul
membrilor Consiliului de administraţie al societăţii şi totodată se solicită ca

autoritatea publică tutelară să ia măsurile care se impun conform prevederilor O.U.G.
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată şi
ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice.
Domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C. Termica Brad S.A., precizează că
a depus această adresă pentru a exista timpul fizic necesar urmării procedurii
prevăzută de lege, astfel ca din luna septembrie 2017 să poată fi numiţi noii
administratori.
Domnul Primar, Florin Cazacu întreabă care este cea mai scurtă procedură de
urmat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, arată că ar trebui să rămână tot
membrii care au făcut parte până acum din Consiliul de Administraţie.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă, urmând
să se ia o hotărâre în funcţie de prevederile legale în vigoare.
Punctul nr. 14. Diverse.
Domnul consilier local, Iosif Manea solicită să se monteze coşuri de gunoi pe
strada Vânătorilor.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, apreciază modul constructiv în care
se desfăşoară şedinţele Consiliului Local al Municipiului Brad şi solicită să se ia
măsuri de igienizare a toaletelor publice de la Piaţa Industrială şi de la Târgul de
animale – Obor, căci sunt focare de infecţie.
Domnul Primar, Florin Cazacu, îi răspunde că la Piaţa Industrială nu există
toaletă publică, dar acolo se doreşte realizarea unui proiect de asfaltare a acelei pieţe
şi în arealul public se va construi o toaletă, iar în ceea ce priveşte Târgul de animale
– Obor, într-adevăr şi acolo este necesară o investiţie de modernizare a acelei pieţe
care ar costa aproximativ 1 mld. lei, în condiţiile în care piaţa este utilizată doar o
dată pe săptămână, joia când se organizează târg de animale.
Domnul consilier local, Mihai Mureş propune să se instituie o taxă de intrare la
Piaţa Industrială după asfaltarea şi reabilitarea acesteia, căci sunt multe pieţe în judeţ
unde se percepe taxă de intrare.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că nu doar la cele două pieţe mai
trebuie toalete publice, ci şi la Căminele Culturale de la Mesteacăn şi Valea Brad, dar
costurile cu întreţinerea acestora sunt foarte mari.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, apreciază efortul primăriei pentru
diminuarea numărului câinilor fără stăpân, dar arată că a apărut acum problema
pisicilor fără stăpân, în condiţiile în care o pisică a muşcat un copil săptămâna
trecută, dumnealui propunând să se găsească o modalitate de sterilizare a acestora.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, întreabă când se vor asfalta străzile
Iazului, Plopilor şi străzile adiacente, pentru că s-au făcut măsurători în zonă.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că problema câinilor fără stăpân nu a fost
rezolvată de Primăria Municipiului Brad, ci de către Serviciul Judeţean pentru
Gestionarea Câinilor fără Stăpân la care şi primăria plăteşte o taxă, iar în ce priveşte
problema pisicilor fără stăpân, nu există o legislaţie în ce priveşte sterilizarea

acestora, astfel că ar trebui să existe organizaţii neguvernamentale sau asociaţii care
să se ocupe de protecţia acestor animale sau poate ar fi bine ca Asociaţiile de
proprietari să ia iniţiativa în ceea ce priveşte modul de sterilizare a acestora.
Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că asfaltările s-au făcut după un
program bine gândit, astfel: s-a asfaltat strada Abatorului pentru că acolo
funcţionează două societăţi comerciale cu mulţi angajaţi, apoi s-a asfaltat strada
Herţeşti pentru că acolo funcţionează trei societăţi comerciale, ambele străzi fiind
foarte circulate, s-au asfaltat în satul Ţărăţel porţiunile unde s-a introdus apa şi
canalizarea, urmând asfaltarea pe străduţele înguste, s-a asfaltat strada Lunca pentru
că deserveşte un mare număr de cetăţeni şi acolo există un spaţiu public unde se
desfăşoară evenimente diverse, se va asfalta strada Libertăţii pe zona dintre parc şi
Firul Roşu, pe strada Avram Iancu de la magazinul supermarket LIDL şi până la Gara
C.F.R. s-a constatat de către S.C. APA PROD S.A. că reţeaua de canalizare s-a
realizat defectuos, astfel că acolo se va asfalta după remedierea problemelor, iar în
ceea ce priveşte străzile Iazului, Plopilor şi celelalte aferente, asfaltarea este avută în
vedere urmând să se realizeze ulterior.
Domnul Raul Florin Matei, prezent în public la şedinţa Consiliului Local al
Municipiului Brad îşi exprimă nemulţumirea faţă de modul în care Serviciul Judeţean
pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân coordonează această activitate.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi reaminteşte domnului Raul Florin Matei că
această problemă nu este de competenţa Primăriei Municipiului Brad şi că pentru
orice nemulţumiri ar avea, să se adreseze Serviciului Judeţean pentru Gestionarea
Câinilor fără Stăpân.
Domnul delegat sătesc al satului Ruda-Brad, Liviu Groza, solicită să se aibă în
vedere asfaltarea drumului din satul Ruda-Brad pentru că malurile s-au surpat pe
anumite porţiuni şi totodată solicită a se lua măsuri pentru extinderea reţelei de apă
și canalizare şi în acel sat.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde că extinderea reţelei de apă nu se
poate face fără canalizare, în acest sens existând un standard de cost de maxim 1.000
Euro/persoană, iar proiectul nu ar fi eligibil, deci ar trebui să se găsească o soluţie
prin captarea unei surse de apă şi abia apoi se poate vorbi de asfaltare.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data
de 25 mai 2017.
Brad, 25.05.2017
SECRETAR,
MIHAELA DAVID

