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PROCES -VERBAL
încheiat azi, 26 ianuarie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 26 ianuarie 2017 s-a făcut în data de 20.01.2017 prin Dispoziţia nr.
135/20.01.2017 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
publicare în Periodicul de Informare al Consiliului Municipal Brad „Zarandul”, prin
afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele patru
panouri de afişaj din Municipiul Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 20.01.2017, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi 16 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în
funcţie, un consilier local fiind absent motivat – probleme de sănătate (Adina Beciu).
La şedinţă au participat cei 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 şi
domnul Ovidiu Suciu – Directorul Colegiului Naţional „AVRAM IANCU” Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi prevederile
art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 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, precizează că doamna consilier local,
Beciu Adina, care a fost aleasă în funcţia de preşedinte de şedinţă începând cu luna
decembrie 2016, din motive medicale nu-şi poate îndeplini atribuţiile date de funcţia
de preşedinte de şedinţă şi ca atare se impune alegerea unui nou preşedinte de şedinţă
pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna ianuarie 2017, sens în care invită
consilierii locali să facă propuneri.
Domnul consilier local, Mihai Mureş propune ca pentru următoarele trei luni,
potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului
Local Brad, aprobat prin H.C.L. nr. 137/2015, să conducă şedinţele de consiliu
domnul consilier local Ionel Circo.
Domnul consilier local Ionel Circo a fost ales cu unanimitate de voturi să
conducă lucrările şedinţelor de consiliu pentru următoarele 3 luni.
În continuare domnişoara Secretar, Mihaela David îl invită pe domnul consilier
local, Ionel Circo să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinţei de
consiliu.
În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul
verbal al şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din 22 decembrie 2016 care a fost
aprobat cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu).
Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 28
decembrie 2016 care a fost aprobat cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind
absent (Adina Beciu), precum şi procesul verbal al şedinţei de îndată din 09 ianuarie
2017 care a fost aprobat cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent
(Adina Beciu).
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”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2016 încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului principalelor manifestări
cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal
organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2017 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2017 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune al
Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2017 - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a
persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social pentru anul 2017 din
Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local
estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii
nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2017 pe raza
Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea
performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru
anul 2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul
locativ de stat către actualul chiriaş, doamna Vesa Marinela – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare derulării
procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului privind
delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
11. Informarea nr. 1864/18.01.2017 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
12. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II
al anului 2016.
13. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Adresa nr. 54/11.01.2017 a Colegiului Naţional Avram Iancu Brad.
- Adresa nr.1612/17.01.2017 a Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog
Civic (MCPDS).
- Adresa nr. 162/19.01.2017 a SC TERMICA BRAD S.A.
- Adresa nr. 466/19.01.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara.
14. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, urează tuturor celor prezenţi „La mulţi ani!” şi
îşi exprimă speranţa că noul an va aduce un plus de bine în viaţa cetăţenilor
Municipiului Brad iar apoi propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu un
punct:

Suplimentar 1. Referatul nr. 11/26.01.2017 al Casei de Cultură Brad cu privire
la posibilitatea înregistrării video şi audio, respectiv transmiterii în mediul online a
şedinţelor ordinare ale Consiliului Local Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului
ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune aprobării
suplimentarea propusă care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier local
fiind absent (Adina Beciu).
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent
(Adina Beciu).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în
ordinea aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 temeiul prevederilor
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad şi având în
vedere că doamna consilier local, Beciu Adina, care a fost aleasă în funcţia de
preşedinte de şedinţă începând cu luna decembrie 2016, din motive medicale nu-şi
poate îndeplini atribuţiile date de funcţia de preşedinte de şedinţă, se impune
adoptarea unui proiect de hotărâre privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă
pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna ianuarie 2017.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă .
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe
anul 2016 - încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale
instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobarea
Consiliului Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă
execuţia bugetară a anului precedent .
Propune aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2016 a bugetului local al
Municipiului Brad după cum urmează:
- la venituri în sumă de 30.715.244 lei din care la secţiunea de
funcţionare 27.903.217 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 2.812.027 lei;
- la cheltuieli în sumă de 32.250.483 lei din care la secţiunea de
funcţionare 27.848.762 lei şi la secţiunea de dezvoltare 4.401.721 lei;
- şi un deficit bugetar de 1.535.239 lei,
Propune aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2016 a instituţiilor şi
serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează:
- la venituri în sumă totală de 14.231.119 lei;
- la cheltuieli în sumă totală de 14.136.621 lei;
- şi un excedent bugetar de 94.498 lei.
Totodată, propune şi aprobarea execuţiei bugetare a creditelor interne la
venituri şi cheltuieli în sumă de 3.000.000. lei.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre

iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, precizează că nu este vorba de un
deficit faptic, ci scriptic la partea de dezvoltare şi crede că era bine dacă în expunerea
de motive ar fi fost scris că este un deficit la finele anului 2015.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că nu se putea scrie altceva în
expunerea de motive fiindcă acest termen de „deficit bugetar” este expres prevăzut de
lege.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2017 privind aprobarea Situaţiei financiare pe
anul 2016 - încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale
instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme
prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în
anul 2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 Agenda culturală pentru anul
2017 cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în Municipiul Brad. Cultura şi

tradiţia locului este şi va rămâne unul dintre cele mai accesibile limbaje de
comunicare. Redescoperirea şi valorificarea tradiţiilor noastre, conservarea şi
promovarea culturii sunt principiile care au stat la baza iniţierii acestui proiect de
hotărâre.
În anul 2017 dorim să desfăşurăm manifestări cultural artistice şi educative,
pentru a oferi unui public cât mai larg, liberul acces la manifestări culturale de
calitate, care vor contribui la păstrarea tradiţiilor şi valorilor specifice. Toate aceste
activităţi contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea
înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, a tinerilor, la organizarea raţională şi plăcută a
timpului liber.
Ziua Eroilor şi Ziua Naţională a României, sunt evenimente cu semnificaţii
deosebite pentru poporul român, care trebuie marcate şi în Municipiul Brad.
În cadrul acestor evenimente au loc depuneri de coroane de flori la
Monumentul Eroilor, momente cultural-artistice organizate de Casa de Cultură Brad
şi Biblioteca Municipală „Gheorghe –Pârvu” Brad.
Tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura
tradiţională românească şi, ca atare, organizarea de activităţi cultural - educative,
printre care: Ziua Internaţională a Femeii, Ziua internaţională a Copilului, Sărbătorile
de iarnă constituie oportunităţi de a promova o imagine a potenţialului cultural local
şi zonal.
Sărbătoarea anuală ocazionată cu desfăşurarea Zilelor Municipiului Brad, este
o manifestare culturală complexă, cu participarea ansamblurilor folclorice, a artiştilor
români de muzică uşoară şi populară consacraţi. Tot atunci are loc şi ceremonia de
înmânare a diplomelor şi a premiilor aprobate de Consiliul local către elevii cu
rezultate şcolare deosebite, etc.
Scopul organizării acestor activităţi şi manifestări cultural educative, artistice şi
sportive cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre, este de a satisface nevoile
culturale ale comunităţii brădene prin oferirea de produse şi servicii culturale diverse,
de creştere a gradului de acces la participarea cetăţenilor la viaţa culturală.
Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor
cultural educative, artistice şi sportive prevăzute în Anexa de la art.1 se face din
bugetul local şi din sume provenite din sponsorizări şi/sau alte venituri.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier

local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2017 privind aprobarea Programului
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme
prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în
anul 2017.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2017 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 Planul de analiză şi acoperire a
riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile potenţiale identificate la
nivelul Municipiului Brad, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul
riscurilor respective.
Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a
sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii
de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi
gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns
optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.
Obiectivele PAAR sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin
evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea
consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe
destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă;
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea

planurilor operative;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi
gestionării situaţiilor de urgenţă.
Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor
care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
Actualizarea planului constă în modificările care se aduc anual la capitolele
existente ale planului cu date concrete de la sfârşitul anului 2016, date obţinute de la
Direcţia Judeţeană de Statistică a Judeţului Hunedoara.
Având în vedere aceste considerente se impune şi actualizarea listei
autorităţilor şi factorilor cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în
Municipiul Brad, listă care face parte integrantă din plan.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2017 privind actualizarea Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2017 .

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de
acţiune al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2017– iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 potrivit prevederilor art. 118 din
Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, Serviciul Public de Asistenţă Socială a
elaborat Planul anual de acţiune al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul
2017, care, anterior supunerii spre aprobare consiliului local, a fost transmis pentru
consultare Biroului Monitorizare, Strategii, Dezvoltare şi Implementare Proiecte,
Analiză Statistică şi Incluziune Socială din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara –
Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului.
Prezentul plan de acţiune se referă la asigurarea drepturilor depline tuturor
copiilor, indivizilor/persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice aflate în
dificultate pentru a beneficia complet de participarea la viaţa socială şi economică.
Scopul acestui plan este de a asigura un sistem de servicii integrate, bazat pe
parteneriat, oferite copiilor/persoanelor vulnerabile în vederea respectării drepturilor
şi satisfacerii nevoilor acestora.
Prin adresa nr. 57.119/21.12.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 34.620/22.12.2016 Consiliul Judeţean Hunedoara - Direcţia Generală de
Asistenţă şi Protecţia Copilului arată că Planul anual de acţiune al Serviciului Public
de Asistenţă Socială Brad pentru anul 2017 se încadrează în Planul operaţional
pentru implementarea Strategiei judeţene privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului şi a adultului în dificultate 2014-2020. Totodată, recomandă urmărirea și
accesarea finanțărilor nerambursabile – Programul Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 4 –Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Programul Operațional
Regional 2014 -2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe

marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2017 privind aprobarea Planului anual de
acţiune al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2017.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de
identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social pentru anul
2017 din Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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. 1149/2002 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, Vasile Podaru, 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, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2017 privind aprobarea Metodologiei de
identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social pentru anul
2017 din Municipiul Brad .

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de
interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat
conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2017
pe raza Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 Potrivit art.6 alin.7 din Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
„Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes
local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa
efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a
securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes
local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre
a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în
organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes
local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului
local”.
Precizează că beneficiarilor de venit minim garantat, care vor presta lucrări de
interes local, li se vor face instructaje privind normele de tehnică a securităţii muncii,
conform cerinţelor legale, iar Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi
Privat va ţine evidenţa efectuării lucrărilor în funcţie de care vor fi plătiţi lunar.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe 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, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, întreabă câte persoane apte de muncă
sunt în evidenţa primăriei, cine îi pontează şi cine le verifică activitatea.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că sunt 66 de persoane beneficiare
de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001, la Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat se face programul zilnic al acestora, se

monitorizează şi se verifică de către Biroul pentru Administrarea Domeniului Public
şi Privat iar la sfârşitul lunii se face pontajul, dar lista se modifică în fiecare lună în
funcţie de modificările intervenite în situaţia individuală a fiecăruia.
Domnul consilier local, Vasile Bârea precizează că aceste persoane totuşi
reprezintă o forţă, primesc 140 lei/lună pentru o activitate de aproximativ 20 de ore,
bani care într-adevăr sunt puţini, dar ar putea să se vadă eficienţa lor dacă acestor
persoane li s-ar da de lucru grupat pe activităţi, să se vadă ceva în urma lor, să nu se
piardă banii degeaba, căci, dacă aceștia lucrează împrăștiați, se fac doar că muncesc,
atunci, primesc banii degeaba pierzându-se această forţă de muncă.
Domnul consilier local, Vasile Bârea îşi exprimă dorinţa de a merge la Biroul
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat ca să verifice ce lucrează în câte o
zi persoanele care beneficiază de ajutor social, cum se ţine evidenţa acestora şi ce
lucrări se execută în anumite zile.
Domnul Primar, Florin Cazacu, apreciază sprijinul pe care doreşte domnul
consilier local, Vasile Bârea să-l dea Biroului pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat,precizează că dumnealui nu-i cunoaşte personal pe cei 66 de
beneficiari ai ajutorului social şi care se presupune că au votat cu dumnealui iar cele
66 de voturi de fapt nici nu au contat pentru dânsul, fiindcă diferenţa dintre
dumnealui şi următorul candidat a fost de mii de voturi, nu de 66.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că nu ştie să existe vreun text de lege care
să prevadă că un consilier local poate să facă asemenea verificări la compartimentele
şi birourile din primărie iar dacă domnul consilier local, Vasile Bârea ştie un text de
lege în acest sens să o facă, dacă nu prin efectul Legii nr. 544/2001 trebuie să
formuleze o cerere pe care să o depună la Registratura instituţiei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2017 privind aprobarea Planului de
lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit
minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, în anul 2017 pe raza Municipiului Brad.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la
evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului
Brad pentru anul 2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 Dispoziţia Primarului
Municipiului Brad nr. 836/2015 s-a suspendat de drept raportul de serviciu al
doamnei Bora Carmen - Irina, din funcţia publică de conducere de Secretar al
Municipiului Brad, pe perioada concediului de maternitate (sarcină şi lăuzie).
Ulterior, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr.837/2015, domnişoara
David Mihaela, consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic a fost
promovată temporar în funcţia de conducere, temporar vacantă de Secretar al
Municipiului Brad, până la revenirea pe post a titularului acestuia.
Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, a propus acordarea calificativului final pentru activitatea
desfăşurată de către domnișoara David Mihaela - Secretar al Municipiului Brad în
anul 2016.
În baza calificativului propus de către Consiliul Local al Municipiului Brad,
Primarul Municipiului Brad în conformitate cu prevederile art. 107, alin.2, lit. ,,d”
din H.G. nr. 611/2008 va întocmi Raportul de evaluare al performanţelor profesionale
individuale pentru anul 2016.
Calificativele care pot fi acordate sunt următoarele:
- nesatisfăcător;
- satisfăcător ;
- bine ;
- foarte bine.
Criteriile de performanţă pe baza cărora se va elabora raportul de evaluare sunt
cele prevăzute în Anexa nr. 5 din H.G. nr. 611/2008.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe 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, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că în perioada în care a fost
consilier local, precum şi de când este viceprimar a colaborat foarte bine cu

domnişoara secretar şi propune calificativul „foarte bine”.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru arată că ştie cât de mult lucrează un
secretar în primărie, astfel că acest calificativ de „foarte bine” este cel mai potrivit.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi recomandă domnişoarei secretar, Mihaela
David ca pe viitor să fie atentă la fiecare nuanţă a legii, în condiţiile în care legislaţia
se modifică tot timpul iar avizul secretarului nu absolvă consiliul local de răspundere,
astfel că ar trebui să se gândească că poate exista şi un calificativ de „excepţional” şi
ar bine să reuşească să se ridice la acest nivel.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2017 privind propunerea calificativului la
evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul
Municipiului Brad pentru anul 2016 .
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui
apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş, doamna Vesa
Marinela – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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. 30.819/15.11.2016, doamna Vesa Marinela,
titularul contractului de închiriere nr. 14.025/19.08.2014 având ca obiect locuinţa nr.
32 din fondul locativ de stat, de tip apartament cu dormitor și sufragerie, situat în
blocul nr. 2-8, pe strada Liceului solicită cumpărarea acesteia.
Locuinţa are o suprafaţă locativă de 59,63 mp. şi este compusă din: dormitor,
sufragerie, hol, baie şi bucătărie, debara și balcon.
Din documentaţia prezentată rezultă faptul că actualul chiriaş nu are datorii faţă
de Asociaţia de proprietari din care face parte şi nici restanţe la chirie, respectiv, la
energia termică la SC TERMICA BRAD SA.
În vederea stabilirii valorii de piaţă a apartamentului s-a comandat către
evaluator autorizat, întocmirea unui Raport de evaluare privind opinierea valorii de
piaţă pentru imobilul închiriat.
Prin Raportul de evaluare înregistrat sub nr. 33449/15.12.2016 întocmit de
către S.C. DOREVAL S.R.L. DEVA – membru corporativ A.N.E.V.A.R., prin expert

evaluator Varga Dorel s-a opiniat prin metoda comparațiilor de piață, prețul de
72.603 lei.
Contravaloarea acestui raport de evaluare va fi suportată de către cumpărător
iar plata apartamentului va fi în rate pe o perioadă de 15 ani.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 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, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2017 privind aprobarea vânzării unui
apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş, doamna Vesa
Marinela.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații,
acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de
atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județul
Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare
precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de
licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor
activități componente ale serviciului de salubrizare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 înregistrată la

Primăria Municipiului Brad sub nr. 2.050/19.01.2017, Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Judeţul Hunedoara
transmite spre aprobare în regim de urgenţă documentațiile privind delegarea
serviciului de salubrizare pentru cele 4 zone din Județul Hunedoara, acordarea unui
mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de
delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem
Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județul Hunedoara, acordarea unui mandat pentru
semnarea contractelor de delegare precum și acordarea mandatului Asociației în
vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea
contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare.
Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare va fi licitaţia publică deschisă.
Propune mandatarea Primarului Municipiului Brad, ca în numele şi pentru
Municipiul Brad să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Judeţul Hunedoara
atribuirea contractului de delegare prin procedura de licitație publică deschisă așa
cum este menționat la art. 1 precum și documentaţiile indicate la art. 2 astfel cum
sunt ele prevăzute în Anexele I-IV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și
să semneze contractele de delegare.
De asemenea, mai propune acordarea mandatului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor” Judeţul Hunedoara cu
sediul în Judeţul Hunedoara, Piața Unirii, nr. 9, Municipiul Deva, pentru publicarea
în SEAP a anunţului de participare aferent procedurii de atribuire a contractelor
prevăzute la art. 1 precum și pentru publicarea documentaţiei de atribuire aprobată la
art.2 și efectuarea modificărilor solicitate oricărui act necesar derulării procedurii de
atribuire (măsuri de remediere, elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de
operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor necesare în documentația de
atribuire a achiziției și a documentelor adiacente solicitate de ANAO/alte instituții cu
atribuții în acest sens, operatorii economici interesați, în cursul derulării procedurii,
evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor, întocmirea dosarului achiziției publice,
elaborarea rapoartelor și a oricăror documente din cadrul procedurii de achiziție
necesare derulării și finalizării acesteia).
Totodată, mai propune acordarea mandatului președintelui Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor” Judeţul
Hunedoara să semneze în numele și pentru UAT BRAD, contractele de delegare pe
cele 4 zone.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe 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, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă dacă acum poate fi
Primarul mandatat să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor Judeţul Hunedoara.
Domnişoara Secretar, Mihaela David îi răspunde afirmativ domnului consilier
local, Dorel Leaha Ştefan şi la solicitarea domnului Primar, dă citire art. 10 alin. 8 din
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare și anume: „Prin derogare de la prevederile art.
37 şi 92 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, statutul şi actul constitutiv ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară
având ca scop serviciile de utilităţi publice se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se semnează, în numele
şi pe seama acestora, de primarii unităţilor administrativ-teritoriale asociate şi/sau,
după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene, care sunt reprezentanţi ai comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor în adunările generale ale asociaţiei; primarii şi,
respectiv, preşedinţii consiliilor judeţene îşi pot delega calitatea de reprezentant în
adunarea generală a asociaţiei, prin dispoziţie.”
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că probabil va delega în anumite situații,
atribuţiile conferite de lege, unor funcţionari din primărie.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel 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 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adina Beciu), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2017 privind aprobarea unor documentații,
acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de
atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județul
Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare
precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor
de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor

activități componente ale serviciului de salubrizare.
Punctul nr. 11. Informarea nr. 1864/18.01.2017 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.12. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată
în semestrul II al anului 2016.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre acest raport.
Punctul nr.13. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Adresa nr. 54/11.01.2017 a Colegiului Naţional Avram Iancu Brad prin
care se înaintează Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017 – 2018 al
acestei unităţi de învăţământ ce a fost întocmit cu încadrarea în numărul de posturi
aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara pentru învăţământul liceal:
-33,4446 posturi didactice,
-8,0000 posturi didactic auxiliare,
-12,5000 posturi nedidactice, iar în cazul aprobării unei clase a V-a se
preconizează creşterea cu 1,5 a numărului de posturi didactice.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că este bine să ştie Consiliul Local
de ce această adresă a ajuns pe ordinea de zi, ea referindu-se la intenţia Colegiului
Naţional „AVRAM IANCU” Brad de înfiinţare a unei clase a V-a, dar din discuţiile
purtate cu doamna inspector şcolar general – prof. dr. Maria Ştefănie şi datorită
faptului că populaţia şcolară este în scădere, nu se poate înfiinţa clasa a V-a la
Colegiul Naţional „AVRAM IANCU” Brad, astfel că ar bine ca elevii clasei a V-a să
rămână la Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad şi la Şcoala Gimnazială
„Mircea Sântimbreanu” Brad pentru că ar fi impropriu să aduci elevi de clasa a V-a
lângă elevi de clasa a XII-a.
Domnul Primar, Florin Cazacu mai arată că Inspectoratul Şcolar Judeţean
Hunedoara a propus să se înfiinţeze la Colegiul Naţional „AVRAM IANCU” Brad o
clasă cu profil tehnologic dirijată pentru industria din zona noastră, de exemplu
confecţionare volane auto, domeniu în care nu există forţă de muncă specializată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo arată că pe ordinea de zi este şi o
adresă din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara şi propune să-i dea
citire şi acesteia, fiindcă au legătură între ele urmând a fi discutate împreună.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo dă citire adresei nr.
466/19.01.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara prin care se aduce
la cunoştinţă faptul că Municipiul Brad este singura localitate urbană din judeţ care
nu are în oferta educaţională a învăţământului liceal clase de filieră tehnologică, deşi
în cursul anului 2016 conducerea Colegiului Naţional „AVRAM IANCU” Brad a
fost consiliată în acest sens de echipa managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean
Hunedoara iar în cazul în care conducerea unităţii de învăţământ nu va iniţia acţiuni
în acest sens, conducerea inspectoratului va solicita sprijinul autorităţilor locale

pentru iniţierea demersurilor necesare în vederea înfiinţării unor clase cu învăţământ
tehnologic la o altă unitate de învăţământ din localitate.
Domnul consilier local, Mihai Mureş precizează că această adresă din partea
Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara este un avertisment şi nu crede că este
bine să fim avertizaţi, astfel că ar trebui luată în considerare şi totodată solicită un
punct de vedere din partea consilierilor locali membri în Consiliul de Administraţie al
Colegiului Naţional „AVRAM IANCU” Brad.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam şi doamna consilier local, Claudia
Mager, membri în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „AVRAM
IANCU” Brad, arată nu au fost niciodată invitaţi de conducerea colegiului la
şedinţele Consiliului de Administraţie, prima invitaţie fiind făcută doar pentru data de
27.01.2017.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan arată că cei de la Inspectoratul
Şcolar Judeţean Hunedoara încearcă acum să implice Consiliul Local Brad în
rezolvarea acestei probleme, dar atunci când s-a pus problema despărţirii şcolilor
gimnaziale, acelaşi inspectorat prin vocea inspectorului general a precizat că nu este
competent Consiliul Local Brad să rezolve şi să propună nimic referitor la acea
situaţie.
Domnul Primar, Florin Cazacu, îi solicită domnului Director al Colegiului
Naţional „AVRAM IANCU” Brad – Ovidiu Suciu să spună ce doreşte să se facă
referitor la înfiinţarea unei clase cu profil tehnologic în cadrul colegiului.
Domnul Ovidiu Suciu, Director al Colegiului Naţional „AVRAM IANCU”
Brad arată că în cursul zilei de miercuri, 25.01.2017 a purtat o discuţie cu domnul
Leca, reprezentant al S.C. Key Safety Systems S.R.L. referitor la ce profile ar dori să
se înfiinţeze la Colegiul Naţional „AVRAM IANCU” Brad, respectiv la Liceul
Tehnologic „CRIŞAN” Crişcior, dar acesta a precizat că după ce discută cu
conducerea societăţii îi va comunica o ofertă, precum şi dacă poate să le asigure
efectuarea practicii profesionale.
Domnul Ovidiu Suciu, Director al Colegiului Naţional „AVRAM IANCU”
Brad, mai precizează că pentru a înfiinţa o clasă cu profil tehnologic trebuie să aibă
un partener economic unde elevii să facă practica iar în Consiliul profesoral al
colegiului s-a luat hotărârea ca acest colegiu să rămână unul de cultură generală.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că în urmă cu un an şi jumătate împreună
cu doamna inspector şcolar general – prof. dr. Maria Ştefănie s-a discutat necesitatea
înfiinţării unei clase cu profil tehnologic, atunci când se punea problema desfiinţării
unei clase a IX-a iar în ce priveşte efectuarea practicii, conducerea S.C. Key Safety
Systems S.R.L. a fost tot timpul dispusă să primească elevi, în condiţiile în care au
nevoie de forţă de muncă.
Domnul Ovidiu Suciu, Director al Colegiului Naţional „AVRAM IANCU”
Brad, menţionează că dacă se va înfiinţa o clasă cu profil tehnologic în cadrul
colegiului, atunci Liceul Tehnologic „CRIŞAN” Crişcior nu îşi mai poate înfiinţa
singura clasă cu profil tehnologic, datorită scăderii numărului elevilor şi riscă să
rămână la stadiul de grup şcolar (profesională).
Domnul Primar, Florin Cazacu, îi atrage atenţia domnului director Ovidiu
Suciu să nu se mai întâmple vreodată să nu invite consilierii locali, membrii în

Consiliul de Administraţie al colegiului, la vreo şedinţă, căci ar fi o sfidare la adresa
acestora, la adresa acestei entităţi iar în ce priveşte efectuarea practicii de către viitori
elevi ai colegiului ce vor face parte din clasa cu profil tehnologic, dumnealui îşi
asumă sarcina de a media o discuţie între conducerea Colegiului Naţional „AVRAM
IANCU” Brad şi conducerea S.C. Key Safety Systems S.R.L..
Domnii şi doamnele consilieri locali sunt de acord să se facă demersurile
necesare pentru înfiinţarea unei clase cu profil tehnologic în cadrul Colegiului
Naţional „AVRAM IANCU” Brad.
- Adresa nr.1612/17.01.2017 a Ministerului pentru Consultare Publică şi
Dialog Civic (MCPDS) prin care se aduce la cunoştinţă că în temeiul O.U.G. nr.
1/2017 care stabileşte noua structură a Guvernului, Direcţia de Dialog Social este
preluată de către Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social şi totodată se
solicită a fi comunicate datele de contact ale instituţiei noastre, ale conducerii şi ale
consilierilor locali (telefon, fax, adresă de e-mail).
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă, urmând
să fie comunicate datele solicitate.
- Adresa nr. 162/19.01.2017 a S.C. TERMICA BRAD S.A. prin care se
comunică adresa A.N.R.S.C. Bucureşti nr. 500347/18.01.2017 referitoare la avizarea
preţului local de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice, pe bază de
păcură pentru populaţie în municipiul Brad. În adresa A.N.R.S.C. Bucureşti se
precizează că noul nivel al preţurilor se determină prin efectul legii, prin aplicarea
cotei de T.V.A. la aceeaşi bază de impozitare, în vigoare la data emiterii facturii, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi nu în baza
avizului autorităţii de reglementare competente. În temeiul adresei A.N.R.S.C.
Bucureşti, S.C. TERMICA BRAD S.A. aduce la cunoştinţă faptul că începând cu data
de 01.01.2017, preţul local pentru energia termică livrată populaţiei este de 674,86
lei/Gcal, inclusiv TVA, preţul local de facturare al energiei termice livrată populaţiei
este de 223,60 lei/Gcal, inclusiv TVA iar subvenţia din bugetul local al municipiului
Brad pentru acoperirea diferenţei de preţ la energia termică livrată populaţiei este de
451,26 lei/Gcal.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, întreabă cum se va reflecta în facturile
emise de către S.C. TERMICA BRAD S.A. acest efect al legii.
Domnul ing. Adrian Grosu, director al S.C. TERMICA BRAD S.A., arată că
este vorba de scăderea TVA de la 20% la 19%, deci şi valoarea facturilor vor scădea.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru întreabă de ce anul trecut s-a plătit 200300 lei iar anul acesta 500 – 600 lei.
Domnul ing. Adrian Grosu, director al S.C. TERMICA BRAD S.A., precizează
că iarna aceasta a fost mai friguroasă, consumurile de energie termică şi consumul la
branşament au crescut, dar dacă se doresc lămuriri suplimentare pot să le primească
la sediul societăţii.
Domnul consilier local, Vasile Bârea precizează că nu a fost nici o modificare
în favoarea consumatorului, dânsul considerând că facturile se calculează arbitrar şi
discreţionar.

Domnul consilier local, Vasile Bârea, doreşte să „mulţumească” domnului
director – ing. Adrian Grosu că l-a făcut campion pe scară, bloc şi probabil va fi şi în
oraş pentru că în luna decembrie 2016 a plătit 600 lei factura la energia termică şi s-ar
putea ca în luna ianuarie 2017 să plătească 800 lei.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, mai arată că ar fi dorit să iniţieze un
proiect de hotărâre, pentru a modifica acea procedură de facturare a energiei termice
la locuințele debranșate, dar nu a avut susţinere din partea colegilor consilieri, dar
dumnealui ar propune înfiinţarea unei comisii din care să facă parte câte un consilier
local din fiecare partid politic, comisie care să verifice la S.C. TERMICA BRAD
S.A. modul de calcul al facturilor.
Domnul ing. Adrian Grosu, director al S.C. TERMICA BRAD S.A., îi
răspunde domnului consilier local, Vasile Bârea, referitor la părerea dumnealui că un
apartament de 3 camere trebuie să aibă costuri egale în tot oraşul este o utopie, nu se
pot face paralelisme pentru că diferă suprafaţa radiantă, de asemenea menționează că
S.C. TERMICA BRAD S.A. a avut nenumărate controale de la Protecţia
Consumatorului şi nu li s-a spus să procedeze altfel la calcularea facturilor decât aşa
cum procedează acum, iar, în ce priveşte Ordinele A.N.R.E. ele sunt respectate
întocmai, urmând ca atunci când vor apare normele metodologice de aplicare a legii
vor proceda în consecinţă, dânsul considerând că procedează legal şi îi invită pe
consilierii locali la sediul societăţii să verifice.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam întreabă dacă s-a pus în aplicare
Regulamentul prezentat de S.C. TERMICA BRAD S.A..
Domnul ing. Adrian Grosu, director al S.C. TERMICA BRAD S.A., îi
răspunde domnului consilier că Regulamentul care de fapt este acea Procedură
întocmită și avizată de către A.N.R.S.C. București, a fost aprobată de către Consiliul
Local la o dată anterioară şi da, este procedura care se aplică în momentul de față.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam arată că nu este mulţumit de
răspunsul primit.
Domnul ing. Adrian Grosu, director al S.C. TERMICA BRAD S.A.
menţionează că procedura respectivă poate fi înlocuită de o alta, doar că la această
dată procedura fiind aprobată în condiţiile legii și legislația nefiind modificată, nu
poate fi înlocuită.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam întreabă din nou dacă s-au pus în
aplicare acele tarife.
Domnul ing. Adrian Grosu, director al S.C. TERMICA BRAD S.A. precizează
că există un proces verbal la fiecare caz în parte şi calculul s-a făcut în baza lui.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că atunci când vede la canalele tv de ştiri
că rămân cartiere întregi din oraşe mari fără căldură, se gândeşte că S.C. TERMICA
BRAD S.A. a reuşit să menţină activitatea cu avarii minore, oferind căldură la
parametrii ridicaţi şi asigurând confort termic în apartamente.
Domnul Primar, Florin Cazacu mai precizează că dacă s-ar face un calcul
comparativ cât consumă un cetăţean care se încălzeşte cu lemne şi un cetăţean care
beneficiază de energia termică, este mai avantajat cetăţeanul care beneficiază de
energia termică.
Domnul Primar, Florin Cazacu întreabă dacă există vreun proces pierdut pe

această temă, a modului de calcul al facturilor la energia termică pentru persoanele
debranșate.
Domnul ing. Adrian Grosu, director al S.C. TERMICA BRAD S.A. răspunde
că sunt aproximativ 20 de procese pierdute în primă instanță, nefiind definitive
formulându-se recurs.
Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că dacă există vreo sentinţă
definitivă şi are caracter executoriu, ar trebui transmisă către A.N.R.E. şi procedura
trebuie să fie adoptată în funcţie de concluziile hotărârii judecătoreşti definitive.
Menționează că probleme au apărut de la momentul montării gigacalorimetrelor de
măsurare a căldurii care intră în condominiu.
Domnul Primar, Florin Cazacu îl felicită pe domnul ing. Adrian Grosu,
director al S.C. TERMICA BRAD S.A. pentru modul în care a reușit să asigure
căldura în Brad în această perioadă şi totodată face cunoscut faptul că preţul la
energia termică trebuie menţinut pe toată perioada sezonului rece, chiar dacă preţul la
păcură a mai crescut.
Domnul ing. Adrian Grosu, director al S.C. TERMICA BRAD S.A. precizează
că din data de 01.11.2016, preţul la păcură a crescut cu 29%.
Suplimentar 1. Referatul nr. 11/26.01.2017 al Casei de Cultură Brad cu
privire la posibilitatea înregistrării video şi audio, respectiv a transmiterii în mediul
online a şedinţelor ordinare ale Consiliului Local Brad. Din această adresă rezultă că
şedinţele pot fi înregistrate video şi audio şi transmise în termen de 3 zile lucrătoare
de la data desfăşurării şedinţei, pe canalul YouTube al Primăriei Municipiului Brad şi
al Consiliului Local Brad iar mijloacele tehnice ce urmează a fi utilizate sunt o
cameră video high definition şi reţeaua de internet.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că mijloacele tehnice, mai precis
camera video high definition trebuie achiziţionată, dacă Consiliul Local consideră
necesar înregistrarea şi transmiterea online a şedinţelor ordinare.
Domnul consilier local, Iosif Manea, propune să se achiziţioneze o cameră
video high definition.
Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că se va analiza această oportunitate şi o
să fie trecută pe lista de investiţii a anului 2017.
Punctul 13. Diverse.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, solicită să fie schimbată denumirea
municipiului Brad în Las Vegas Brad, motivat de faptul că se întreţine viciul jocurilor
de noroc în Brad, în sensul că în Municipiul Brad există 6 săli de jocuri, 5 pariuri
sportive, 1 loto prono şi peste 50 de aparate de jocuri mecanice şi ca atare îşi pune
speranţa în domnul Primar, în Compartimentul Comercial şi în Compartimentul
Juridic pentru a le stopa.
Domnul Primar, Florin Cazacu, îl întreabă pe domnul consilier local, Dorin
Sorin David, dacă acesta face un reproş la adresa dumnealui, vine cu o constatare sau
are o propunere, ori dânsul crede că se autorizează vreo activitate fără încadrare în
prevederile legale.

Domnul Primar, Florin Cazacu, îi face de asemenea cunoscut domnului
consilier local că de fapt aceste locari sunt pline, unii au locuri de muncă, alţii
încasează chirii, înclinaţia spre viciu nu poate fi controlată de administraţia publică
locală. Precizează că într-adevăr ar fi fost bine să fie alimentările pline şi să se creeze
locuri de muncă mai multe, dar în acelaşi timp îi cere domnului consilier local, Dorin
Sorin David, să ezite să mai aducă reproşuri executivului pentru că totul se face
conform legii.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, spune că s-ar putea mări taxa de
autorizare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, îi reaminteşte că autorizația de exploatare a
jocurilor de noroc este emisă de Oficiul Național pentru jocuri de noroc iar dacă
dumnealui doreşte, poate să vină cu o iniţiativă legislativă şi o să-i ofere tot sprijinul,
în condițiile legii.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că se va studia speţa şi o să se vină
cu o informare exhaustivă din partea executivului.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data
de 26 ianuarie 2017.

Brad, 26.01.2017

SECRETAR,
MIHAELA DAVID

