
           R O M Â N I A
 JUDEŢUL HUNEDOARA
     MUNICIPIUL BRAD
     CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat azi, 26 februarie  2013, cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data  de  26  februarie  2013  s-a  făcut  în  data  de  21.02.2013  prin  Dispoziţia  nr.
99/21.02.2013 emisă de Primarul Municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi
art.68  (1)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare.

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

Consilierilor  li  s-au  înmânat  invitaţiile  în  data  de  21.02.2013,  conform
tabelului existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.

La şedinţă au fost prezenţi  14 consilieri din  cei 17 consilieri locali în funcţie,
2  consilieri  fiind  absenţi  motivat  (Ienci  Voicu Daniel  şi   Incău Mircea).  Domnul
consilier Kiszelz Fabius Tiberiu a anunţat că întârzie.

În calitate de invitaţi au participat domnul Jurca Florin – Manager al Spitalului
Municipal  Brad,  domnul  Verdeş  Laurenţiu  -  Director  economic  al  Spitalului
Municipal Brad, domnul Ciota Ioan – Director medical al Spitalului Municipal Brad,
doamna Niţă Adina - Administrator special al   SC „ACVACALOR” SA BRAD – în
insolvenţă şi domnul Boghean Emilian – Consilier juridic al SC „ACVACALOR” SA
BRAD - în insolvenţă.

La şedinţă  au participat  şi  delegaţii  săteşti  din cele  patru sate  aparţinătoare
municipiului Brad şi anume:  domnul Hărăguş Marin Constantin – delegat sătesc  la
Ţărăţel, domnul Groza Liviu - delegat sătesc la Ruda Brad, Simedrea Iulian – delegat
sătesc la  Mesteacăn şi domnul  Pistrilă Pavel – delegat sătesc la Valea Brad.

Au  participat  de  drept  domnul  Primar  Florin  Cazacu  şi  doamna  BORA
CARMEN - IRINA - Secretar al Municipiului Brad.

Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40,
alin.  1  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată  cu
modificările şi completările ulterioare, doamna BORA CARMEN – IRINA – Secretar
al Municipiului Brad constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia invitându-i  pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia Imnul
Naţional al României.

Doamna Secretar BORA CARMEN - IRINA supune spre aprobare procesul
verbal al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2013 care se aprobă  cu 14 voturi
„pentru”.

În continuare doamna Secretar, BORA CARMEN -IRINA, îi invită pe domnii
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consilieri  să facă propuneri pentru alegerea Preşedintelui  de şedinţă,  avându-se în
vedere  faptul  că  domnul  Consilier  Local  Ienci  Voicu  Daniel  care  a  fost  ales
preşedinte de şedinţă în luna ianuarie 2013 lipseşte motivat.

Domnul Consilier Local Circo Aurel Vasile propune ca domnul Consilier Local
Jurj  Ovidiu  Nicolae  să  fie  ales  preşedinte  de  şedinţă  pentru următoarele  3  luni  -
propunere aprobată cu unanimitate de voturi.

În  continuare  doamna  Secretar,  Bora  Carmen  –  Irina,  îl  invită  pe  domnul
Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae,  să  preia conducerea şedinţei.

Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă Jurj Ovidiu Nicolae, îl
roagă pe domnul Primar să dea citire proiectului ordinii de zi: 

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  burselor  şcolare  şi  a  cuantumului
burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din
Municipiul Brad în anul şcolar 2012-2013  – iniţiat de primarul municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pe raza Municipiului
Brad pentru anul şcolar 2013-2014 – iniţiat de primarul municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei  cu solicitanţii care au acces la
locuinţele  pentru  tineri,  destinate  închirierii,  precum  şi  a  Listei  de  priorităţi   în
soluţionarea  cererilor,  valabile  pentru  anul  2013,  stabilite  de  Comisia  socială  de
analiză  a  dosarelor  depuse  de  solicitanţii  de  locuinţe  pentru  tineri,  destinate
închirierii,  realizate  de  către  A.N.L.  în  cadrul  programului  „Construcţii  locuinţe
pentru tineri destinate închirierii” – iniţiat de primarul municipiului Brad.

4.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea continuităţii  SACET în Municipiul
Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  ajustarea  tarifelor  pentru  activităţile  de
salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe
raza Municipiului Brad pe anul 2013 – iniţiat de primarul municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor (PAAR) în Municipiul Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării ,,Grupului Local de Lucru”
pentru  problemele  romilor  şi  validării  ,,Planului  Local  de  Acţiune”  pentru
comunităţile de romi din Municipiul Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad. 

8.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea decontării  cheltuielilor  de transport
pentru cadrele didactice – iniţiat de primarul municipiului Brad. 

9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  stabilire  a
metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.  15/2003
republicată,  privind  sprijinul  acordat  tinerilor  pentru  construirea  unei  locuinţe
proprietate  personală  şi  a  Contractului  de  comodat  -  cadru–  iniţiat  de  primarul
municipiului Brad.
        10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2003
situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
         11. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2010
situat în Brad str. Dacilor, judeţul Hunedoara– iniţiat de primarul municipiului Brad. 

12.  Proiect  de hotărâre  privind  abrogarea Hotărârii  Consiliului  Local  Brad
nr.131/2009 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
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          13. Informarea nr.2998/20.02.2013 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.  
         14. Raportul de activitate pe anul 2012 al Serviciului Public de Desfacere ,,Han,
Piaţă şi Obor” Brad.
          15.  Analizarea şi discutarea unor adrese:

- adresa nr.3069/20.02.2013 a Viceprimarului Municipiului Brad
- adresa nr.2437/07.02.2013 a unui grup de pensionari
  16. Diverse   

Domnul  Preşedinte  de  şedinţă,  Jurj  Ovidiu  Nicolae,  întreabă  dacă  sunt
suplimentări  la proiectul ordinii de zi.

Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită suplimentarea ordinii de zi cu:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.

125/2012.
2. Adresa nr. 958/26.02.2013 a Spitalului municipal Brad.

      Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae,  supune aprobării suplimentarea propusă
şi cu 14  voturi „pentru” se aprobă.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae,  supune aprobării  Ordinea
de zi împreună cu suplimentarea  propusă  şi cu 14  voturi „pentru” se  aprobă.

În continuare se trece la discutarea proiectelor de pe ordinea de zi astfel cum a
fost ea aprobată.

Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi a
cuantumului  burselor  şcolare  ce  se  vor  acorda  elevilor  din  învăţământul
preuniversitar de stat din Municipiul Brad în anul şcolar 2012-2013

Domnul   Preşedinte  de şedinţă,  Jurj  Ovidiu Nicolae,  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, începând din anul 2012 bursele
şcolare  se  acordă  din  bugetele  locale  ale  unităţii  administrativ  teritoriale  de  care
aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, în limita fondurilor aprobate de către
Consiliul Local al Municipiului Brad.    

Criteriile  pentru  acordarea  burselor  şcolare  au  fost  stabilite  în  Consiliul  de
administraţie al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad şi au fost comunicate prin
adresa nr. 348/15.02.2013.

Numărul burselor şcolare precum şi cuantumul burselor şcolare se stabileşte
anual prin hotărâre de consiliu, fapt pentru care a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a  propus aprobarea unui număr de 313 burse şcolare (150 burse de merit şi
163 burse   sociale)  

În articolul 2 al proiectului de hotărâre a  propus  cuantumul burselor şcolare
după cum urmează:

-  bursă de performanţă -  80 lei/lună
-  bursă de merit -  70 lei/lună
-  bursă de studiu -  60 lei/lună
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-  bursă de ajutor social -  60 lei/lună 
Precizează că la stabilirea acestui  cuantum s-a avut în vedere încadrarea în

suma de 225.000 lei, sumă ce va fi prevăzută în buget pentru anul 2013.
Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de

studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi  domnul Consilier
local Mureş Mihai 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,   Jurj  Ovidiu  Nicolae,   întreabă  dacă  sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite
şi  taxe  locale  şi  Compartimentul  Juridic  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
Primarului Municipiului Brad.

Nefiind  discuţii  pe  marginea  proiectului  de  hotărâre  domnul  Preşedinte  de
şedinţă,  Jurj  Ovidiu  Nicolae,   supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  şi  cu  14 voturi
„pentru”  se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  15/2013  privind    aprobarea  
burselor şcolare şi a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din
învăţământul  preuniversitar de stat  din Municipiul  Brad în  anul  şcolar 2012-
2013.

Punctul nr.2. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea reţelei şcolare pe
raza Municipiului Brad pentru anul şcolar 2013-2014 .

Domnul   Preşedinte  de şedinţă,  Jurj  Ovidiu Nicolae,  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.299/08.01.2013
Primăria Municipiului Brad a solicitat Inspectoratului şcolar al judeţului Hunedoara
avizul conform pentru modificarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2013-2014, în
sensul  dobândirii  personalităţii  juridice de către  fiecare  unitate  de învăţământ  din
municipiul Brad.

Ţinând  seama  de  Hotărârea  Consiliului  de  Administraţie  al  Inspectoratului
Şcolar  al  judeţului  Hunedoara  din data  de  21.01.2013,   transmisă  prin adresa  nr.
481/12.02.2013,  prin  care  se  acordă  aviz  conform privind  reţeaua   unităţilor   de
învăţământ care vor funcţiona pe raza Municipiului Brad în anul şcolar 2013 – 2014
şi  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în  vigoare,  a  iniţiat  prezentul  proiect  de
hotărâre prin care a propus aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din
Municipiul Brad pentru anul şcolar 2013-2014, conform structurii prezentată în anexa
la  proiectul  de  hotărâre  şi  totodată  dobândirea  de  către  acestea  a  personalităţii
juridice.

 Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de
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hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier
local Mureş Mihai 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, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din  cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nefiind  discuţii  pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă  Jurj  Ovidiu  Nicolae   supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  şi  cu  14  voturi
„pentru” se adoptă  Hotărârea Consiliului  Local nr.  16/2013 privind  aprobarea
reţelei şcolare pe raza Municipiului Brad pentru anul şcolar 2013-2014 .

Punctul  nr.  3  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea   Listei   cu
solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum
şi  a  Listei  de  priorităţi   în  soluţionarea cererilor,  valabile  pentru anul  2013,
stabilite  de  Comisia  socială  de  analiză  a  dosarelor  depuse  de  solicitanţii  de
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul
programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”. 

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul  Primar,  Florin Cazacu,  precizează că,  potrivit  Procesului  verbal  nr.
2959/19.02.2013  încheiat cu ocazia şedinţei Comisiei sociale de analiză a dosarelor
depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către
A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”,
numită  prin  H.C.L.  nr.  115/2012,  s-au  analizat  toate  cererile,  cu  actele  aferente,
depuse până la data de 31 decembrie 2012 de către persoanele care solicită atribuirea
unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii  şi  s-a întocmit lista de priorităţi  în
soluţionarea acestor cereri.

Având  în  vedere  Referatul  nr.  3082/20.02.2013  al  Biroului  pentru
Administrarea Domeniului Public şi  Privat din cadrul Primăriei Municipiului Brad
prin care se propune iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea  Listei  cu
solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a
Listei de priorităţi  în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul 2013, stabilite de
Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri,
destinate  închirierii,  realizate  de  către  A.N.L.  în  cadrul  programului  „Construcţii
locuinţe pentru tineri destinate închirierii”,

Menţionez că potrivit lit.,, A” din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Brad
nr.  113/2010 privind aprobarea  Criteriilor  pentru stabilirea ordinii  de  prioritate  în
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii  în  municipiul  Brad,  judeţul  Hunedoara,  Lista  de priorităţi  se  aprobă la
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începutul fiecărui an cu cererile depuse până la finele anului precedent,  indiferent
dacă în anul în curs repartizarea locuinţelor se face din fondul disponibil, luându-se în
considerare atât locuinţele libere din fondul existent cât şi locuinţele ce urmează a fi
finalizate în cadrul unor obiective de investiţii şi cuprinse în programul de construcţie
de locuinţe pentru tineri.  

Faţă  de  cele  de  mai  sus,  a  iniţiat  prezentul  proiect  de hotărâre  prin care  a
propus aprobarea   Listei   cu  solicitanţii  care  au acces  la  locuinţele  pentru tineri,
destinate închirierii, precum şi a Listei de priorităţi  în soluţionarea cererilor, valabile
pentru  anul  2013,  stabilite  de  Comisia  socială  de  analiză  a  dosarelor  depuse  de
solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în
cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”.

Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  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 Mureş Mihai 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,  Duşan
Gheorghe  Adrian  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, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile în  calitate de preşedinte al Comisiei
sociale  de  analiză  a  dosarelor  depuse  de  solicitanţii  de  locuinţe  pentru  tineri
precizează că această comisie nu şi-a putut desfăşura activitatea într-o sigură şedinţă
de lucru, pentru că volumul de muncă a fost foarte mare, fiind un număr mare de
dosare de analizat. Comisia a lucrat atât în timpul programului de muncă cât şi după
terminarea  programului.  Îi  asigură  pe  domnii  consilieri  că  punctajul  stabilit  este
corect, iar urmare solicitării doamnei Bora Carmen Irina, membru al comisiei, de a se
abţine de la evaluarea dosarelor, motivat de faptul că a depus cerere pentru locuinţă
ANL,  aceasta  a  fost  suspendată  de  la  dreptul  de  a  stabili  punctaje  şi  de  a  vota.
Comisia neavând membri supleanţi,  nu a fost posibilă numirea unui alt funcţionar
public în locul dânsei. 

Precizează că proiectul de hotărâre vizează două liste:
1.Lista  cu  solicitanţii  care  au  acces  la  locuinţele  pentru  tineri,  destinate

închirierii.
2. Listei de priorităţi  în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul 2013.
Precizează, de asemenea,  că Primăria este încărcată cu foarte multe cereri fără

documente justificative.  Aceasta pentru că legea nu cuprinde o prevedere clară în
ceea ce priveşte cererile care nu au acte însoţitoare.

Domnul Consilier local, Duşan Gheorghe Adrian, precizează că dumnealui este
convins că punctajele stabilite de către Comisie sunt corecte,  dar menţionează că,
dacă un membru al comisiei are un conflict de interese, nu este suficient că se abţină
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de la vot.
Domnul Viceprimar,  Circo Aurel Vasile, precizează că membrul în cauză nu a

participat la deliberarea şi la punctarea dosarelor.
A ajuns şi domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu.
Domnul Consilier local, Duşan Gheorghe Adrian,  insistă pe o opinie juridică

în ceea ce priveşte incompatibilitatea doamnei Bora Carmen şi conflictul de interese..
Doamna Consilier juridic,  Zaharie Nicoleta precizează că domnul preşedinte al

comisiei,  Circo  Aurel  Vasile,  a  procedat  corect  aprobând  cererea  doamnei  Bora
Carmen de a se abţine de la lucrările şi deciziile comisiei. 

Domnul Consilier local, Duşan Gheorghe Adrian, dă citire art. 79 din Legea nr.
161/2003  privind  unele  de  măsuri  pentru  asigurarea  transparenţei  în  exercitarea
demnităţilor  publice,  a  funcţiilor  publice  şi  în  mediul  de  afaceri,  prevenirea  şi
sancţionarea corupţiei şi susţine în continuare că are neclarităţi în această privinţă,
mai cu seamă în ceea ce priveşte prevederile alin. 3 din acest articol de lege.

Doamna consilier juridic,  Zaharie Nicoleta,  precizează că în situaţia de faţă
trebuia să existe un supleant pentru ca doamna Bora Carmen să fie înlocuită. În lipsa
unui supleant, s-a procedat corect la excluderea doamnei Bora Carmen de la lucrările
şi deciziile comisiei care a lucrat în prezenţa a 6 (şase membri), mai mult de jumătate
plus 1 (unu).

 Domnul  Viceprimar,  Circo  Aurel  Vasile,  în  completare,  precizează  că,  în
calitate de preşedinte al acestei comisii sociale, luând act de cererea doamnei Bora
Carmen, în conformitate cu prevederile legale, a procedat la excluderea acesteia de la
lucrările  şi  deciziile  comisiei  în  ceea  ce priveşte  stabilirea  şi  întocmirea  listei  de
priorităţi pentru locuinţele A.N.L. pe anul 2013. O înlocuire a acestui membru, în
lipsa unui supleant, ar fi presupus convocarea unei şedinţe de consiliu local anterioară
şedinţei ordinare de astăzi. Nu am procedat astfel din cauza lipsei de timp.

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile,  mai precizează că în conformitate  cu
prevederile art. 15 alin. 1, alin. 3 şi alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr.
962/2001  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  punerea  în  aplicare  a
prevederilor  Legii  nr.  152/1998  privind  înfiinţarea  Agenţiei  Naţionale  pentru
Locuinţe,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  consiliul  local  este  obligat  ca
până la sfârşitul lunii februarie a fiecărui an să actualizeze atât Lista cu solicitanţii
care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, cât şi Lista de priorităţi
în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul în curs, stabilite de Comisia socială de
analiză  a  dosarelor  depuse  de  solicitanţii  de  locuinţe  pentru  tineri,  destinate
închirierii,  realizate  de  către  A.N.L.  în  cadrul  programului  „Construcţii  locuinţe
pentru tineri destinate închirierii”.

În continuare au urmat multiple discuţii contradictorii, atât între consilieri, cât
şi  între consilieri  şi  primar,  timp în care consilierii  locali  şi-au exprimat şi  votul.
Discuţiile contradictorii au continuat.

În cele din urmă, domnul Primar, Florin Cazacu, de comun acord cu consilierii
locali, au hotărât amânarea proiectului de hotărâre pentru o dată ulterioară, în vederea
reanalizării şi lămuririi aspectelor dezbătute.

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile, nefiind de acord cu amânarea acestui
proiect de hotărâre motivat de faptul că proiectul cu anexele aferente este perfect
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legal,  solicită  consiliului  local  să  ia  act  de  demisia  dumnealui   din  funcţia  de
preşedinte al acestei Comisii şi anunţă că-şi va prezenta demisia şi în scris.

Domnul Consilier local,  Duşan Gheorghe Adrian, precizează că în acest caz şi
dumnealui îşi dă demisia din funcţia de membru al acestei comisii. 

Domnul  Consilier  local,  Mureş  Mihai,  îşi  anunţă  şi  dumnealui  demisia  din
calitatea de membru al acestei comisii.

Domnul Primar Florin Cazacu, precizează că, în această situaţie, se va stabili o
nouă componenţă a comisiei iar cu această  ocazie vor fi stabiliţi şi membri  supleanţi
pentru ca pe viitor să nu mai întâmpinăm asemenea probleme. 

Faţă de cele de mai sus, proiectul de hotărâre nr. 3 a fost amânat. Implicit, s-au
amânat şi proiectele de hotărâre nr. 10 şi 11 care sunt în strânsă legătură cu proiectul
de hotărâre nr. 3.

Punctul  nr.  4. Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  continuităţii
SACET în Municipiul Brad.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că,  prin  Referatul
nr.3003/20.02.2013 Viceprimarul Municipiului Brad comunică expirarea termenului
de valabilitate a licenţei de operare în SACET nr. 0112/29.01.2008 a operatorului SC
ACVACALOR  SA  BRAD  –  în  insolvenţă  şi  propune  aprobarea   continuităţii
furnizării energiei termice de acelaşi operator, pe termen limitat, care este reglementat
prin art. 12 alin. ,,5 şi 6” din Legea nr. 325/2006.

Ţinând seama de obligaţia legală a autorităţilor locale cu privire la asigurarea
continuităţii  furnizării  energiei  termice  în  sistem  centralizat,  în  situaţia  stării  de
insolvenţă a operatorului, respectiv a neîndeplinirii criteriului obligatoriu de licenţiere
prevăzut la art. 14 lit.,,e” din Regulamentul aprobat prin HGR nr. 745/2007, dar şi
pornind de la constatarea că ANRSC Bucureşti prin adresa nr. 336-DC/15.02.2013,
recomandă preluarea de către autoritatea administraţiei publice locale a competenţei
de asigurare a continuităţii serviciului, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus aprobarea continuităţii SACET în Municipiul Brad, de către operatorul SC
ACVACALOR SA BRAD – în insolvenţă, pentru perioada 30.01.2013 – 29.01.2014.

Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei  de  urbanism,  amenajarea  teritoriului,  lucrări  publice,  protecţia  mediului
înconjurător,  conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură  care  dă  aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai
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  Mureş  Mihai  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,  Duşan  Gheorghe  Adrian  dă  citire  raportului  Comisiei  pentru
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administrarea  domeniului  public  şi  privat,  servicii  publice  şi  comerţ  care  dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae menţionează că proiectul
de  hotărâre  este  însoţit  şi  de  referatul  Serviciului  buget,  finanţe,  contabilitate,
impozite  şi  taxe  locale   din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului
Municipiului Brad. 

Nefiind discuţii  pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de
şedinţă,  Jurj  Ovidiu  Nicolae,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  şi  cu  15 voturi
„pentru” se  adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2013 privind  aprobarea
continuităţii SACET în Municipiul Brad.

Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre  privind  ajustarea tarifelor pentru
activităţile  de  salubrizare  prestate  de  către  SC  „RETIM  ECOLOGIC
SERVICE” SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad pe anul 2013.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că,  având  în  vedere  adresa  nr.
1742/01.02.2012 a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA prin care se
solicită  actualizarea  tarifelor  pentru  activităţile  de  salubrizare  prestate  pe  raza
municipiului  Brad  pe  anul  2013,  precum  şi  Referatul  nr.2407/12.02.2013  a
Compartimentului unitatea locală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.

Menţionează că tarifele pentru activităţile desfăşurate de către operatorul de
salubrizare  au  fost  modificate  în  luna  martie  2012,  fapt  pentru  care  consideră
oportună ajustarea tarifelor pentru persoanele fizice şi juridice, având în vedere că se
ia în calcul indicele de inflaţie de 3,33%, prevăzut în Buletinul Statistic de Preţuri la
nivelul anului 2012. 

Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de
hotărâre iniţiat,    domnul Consilier local Mureş Mihai 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,  Duşan  Gheorghe  Adrian  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, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Consilier local, Leucian Cristian Serafim, precizează că nu are discuţii
referitoare la tarif ci legate de containerele răsturnate de câinii vagabonzi şi de către
oamenii  nevoiaşi.  Solicită  să  se  găsească  soluţii  împreună  cu  Asociaţiile  de
proprietari pentru ca aceste containere să fie împrejmuite cu tablă pentru a nu mai fi
răsturnate.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, îi solicită domnul Csernatoni Ioan – şef Punct
Lucru Brad a SC „Retim Ecologic Service” SA Timişoara, care este prezent în sală,
să facă o inventariere a locurilor unde nu sunt făcute împrejmuiri metalice pentru a le
face în  măsura posibilităţilor financiare.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre  este  însoţit  şi  de  referatul  Serviciului  buget,  finanţe,  impozite  şi  taxe
locale  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nemaifiind  alte  discuţii  pe  marginea  proiectului  de  hotărâre,  domnul
Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
15  voturi  „pentru”  se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.18/2013  privind
ajustarea  tarifelor  pentru  activităţile  de  salubrizare  prestate  de  către  SC
„RETIM ECOLOGIC SERVICE” SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad
pe anul 2013.

Punctul nr.  6. Proiectul de hotărâre privind  reactualizarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) în Municipiul Brad.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum  şi pentru a
prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că  având  în  vedere  Referatul
nr.2660/13.02.1013  al  Compartimentului  de  protecţie  civilă  din  cadrul  Primăriei
Municipiului Brad prin care se solicită reactualizarea Planului de analiză şi acoperire
a riscurilor în Municipiul Brad (PAAR), a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus reactualizarea acestui plan.

Reactualizarea  planului  constă  în  modificările  care  se  aduc  la  capitolele
existente ale planului cu date concrete din perioada  2012 – 2013 care se referă la:
numărul  şomerilor,  numărul  salariaţilor  din  Primăria  Brad,  ai  instituţiilor  de
învăţământ, sănătate, numărul consilierilor şi delegaţilor săteşti, numărul naşterilor şi
deceselor, numărul populaţiei, numărul sindicatelor existente în zonă precum şi data
constituirii noului Consiliu local.

De asemenea se impune reactualizarea listei autorităţilor şi factorilor care au
responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în Municipiul Brad.

Domnul Consilier local, Ştefan Bogdan Mihai  dă citire raportului Comisiei
pentru  activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  sănătate,  cultură,  protecţie  socială  şi  de
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier
local Mureş Mihai 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, Jurj Ovidiu Nicolae întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
   Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nefiind discuţii  pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de
şedinţă,  Jurj  Ovidiu Nicolae,  supune la vot proiectul  de hotărâre  şi  cu 15 voturi
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„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.19/2013 privind  reactualizarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) în Municipiul Brad .

Punctul  nr.7. Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  înfiinţării
,,Grupului  Local  de Lucru” pentru problemele  romilor şi  validării  ,,Planului
Local de Acţiune” pentru comunităţile de romi din Municipiul Brad.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că  prin  Referatul
nr.2661/13.02.2013  al  Compartimentului  de  protecţie  civilă  din  cadrul  Primăriei
Municipiului  Brad  se solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
înfiinţării ,,Grupului Local de Lucru” pentru problemele romilor şi validării ,,Planului
Local de Acţiune” pentru comunităţile de romi din Municipiul Brad.  

Prin HGR nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând  minorităţii romilor pentru perioada 2012-
2020 se reglementează obligativitatea organizării Grupului local de lucru precum şi
elaborarea,  potrivit  Strategiei  Guvernului,  a  Planului  local  de  acţiune  privind
incluziunea minorităţii rome şi supunerea acestora spre aprobarea Consiliului Local
prin hotărâre de consiliu local .  

Prin acelaşi act normativ se prevede transmiterea planului local de acţiune către
Birourile Judeţene pentru Romi în vederea introducerii în planul judeţean de măsuri
şi  în  strategia  de  dezvoltare  a  judeţului,  fapt  pentru  care  Instituţia  Prefectului
Judeţului  Hunedoare  prin  adresa  nr.868/30.01.2013  înregistrată  la  Primăria
Municipiului Brad sub nr.2157/04.02.2013, a solicitat prezentarea Planului Local de
Acţiune,  comunicarea  componenţei  Grupului  Local  de  Lucru  şi  a  Raportului
semestrial de progres privind măsurile de acţiune stabilite în Planul local de acţiune.

Faţă  de  cele  de  mai  sus,  a  propus  Consiliului  Local  Brad  adoptarea  unei
hotărâri privind aprobarea înfiinţării ,,Grupului Local de Lucru” pentru problemele
romilor  şi  validarea ,,Planului  Local  de Acţiune” pentru comunităţile  de romi din
Municipiul Brad.

Domnul Consilier local, Ştefan Bogdan Mihai,  dă citire raportului Comisiei
pentru  activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  sănătate,  cultură,  protecţie  socială  şi  de
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi  domnul Consilier
local  Mureş Mihai 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, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nefiind  discuţii  pe  marginea  proiectului  de  hotărâre,  domnul  Preşedinte  de
şedinţă,  Jurj  Ovidiu  Nicolae,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  şi  cu  15 voturi
„pentru” se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr.20/2013 privind  aprobarea

11



înfiinţării  ,,Grupului  Local  de Lucru” pentru problemele  romilor şi  validării
,,Planului Local de Acţiune” pentru comunităţile de romi din Municipiul Brad

Punctul  nr.8. Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice .

Domnul   Preşedinte  de  şedinţă,  Ienci  Voicu  Daniel,  dă  cuvântul  domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că,  având  în  vedere  propunerile
făcute  de  către  Consiliul  de  Administraţie  al  Colegiului  Naţional  „Avram Iancu”
Brad,  precum şi de către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ”
Brad de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în
comun personalului didactic, care se deplasează de la localitatea de reşedinţă la locul
de muncă (în municipiul Brad) şi retur, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus aprobarea drepturilor  băneşti  personalului  susmenţionat  pe  luna ianuarie
2013 în sumă de 3644,80 lei după cum urmează:
    - Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad                             594 lei    
    - Colegiul Naţional ,,Avram Iancu”– Şcoala Generală ,,Mircea   Sântimbreanu”
                                         1.058 lei   

 - Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” – Şcoala Generală ,,Horea,Cloşca şi Crişan”
                                                     978,58 lei

- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad                         1.014,22 lei
Precizează  că  în  articolul  5  al  proiectului  de  hotărâre  a  propus  decontarea

drepturilor băneşti de către cele două Centre bugetare numai după virarea sumelor din
bugetul local al Municipiului Brad.  

Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local  Ştefan Bogdan Mihai  dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi  domnul Consilier
local  Mureş Mihai 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, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Consilier local, Leucian Cristian Serafim, părăseşte lucrările şedinţei.
Doamna Consilier local, Suciu Angela,  precizează că în anul 2010 când s-au

diminuat salariile,  s-au diminuat şi   deconturile cheltuielilor  de transport iar prin
OUG nr. 19/2012 s-a dispus revenirea la drepturile salariale  anteriore. Ar fi trebuit să
se revină şi la întregirea deconturilor cheltuielilor  de transport ale cadrelor didactice.

Domnul Primar, Florin Cazacu, îi solicită să facă o propunere concretă în acest
sens,  menţionând  că  dacă  există  temei  legal  se  va  iniţia  un  proiect  de  hotărâre.
Precizează  că,  de  fapt  Consiliul  Local  aprobă  propunerile  Consiliului  de
administraţie,  care  răspunde  de  corectitudinea  situaţiilor  prezentate.  Totodată  îi
întreabă şi pe ceilalţi directori prezenţi în sală ce părere au .
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Domnul Suciu Ovidiu – Director al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad
precizează că această solicitare trebuia făcută în scris.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în situaţia de faţă, dumnealui a
iniţiat  proiectul  de  hotărâre  în  baza  propunerilor  înaintate  şi  aprobate  de  către
Consiliile de administraţie ale Şcolilor, ba mai mult ar trebui să avem şi punctul de
vedere al Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite
şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nemaifiind  alte  discuţii  pe  marginea  proiectului  de  hotărâre,  domnul
Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
14  voturi  „pentru”  se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.21/2013  privind
aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.

Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de
stabilire a metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii
nr.  15/2003 republicată,  privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală şi a Contractului de comodat - cadru–

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea  de motive,  dumnealui fiind unul dintre iniţiatori.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că    Legea nr. 15/2003, republicată,
reglementează regimul atribuirii, la cerere , tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35
de ani, a unui teren în suprafaţă de 150 mp până la 300 mp pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală.
        Ţinând cont de situaţiile ce  s-ar  putea întâmpina în gestionarea parcelelor
destinate atribuirii tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală se
impune aprobarea unui  Regulament de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a
terenurilor  atribuite  în  baza  Legii  nr.  15/2003,  republicată  şi  a  unui  Contract  de
comodat – cadru.

Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003  privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, prin dispoziţia
primarului  se  va  constitui  o  comisie  alcătuită  din  5  membri.  Această  comisie  va
analiza dosarele cuprinzând cererile de atribuire a terenurilor după care le vor supune
analizei consiliului local, cu propunerea motivată de aprobare sau de respingere, după
caz.
          Luând  în  considerare  cele  mai  sus  arătate,  precum  şi  Referatul  nr.
3049/20.02.2013  al  Biroului  pentru  Administrarea  Domeniului  Public  şi  Privat
propun  Consiliului  Local  al  municipiului  Brad  aprobarea  proiectului  de  hotărâre
pentru aprobarea  Regulamentului de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a
terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi  a Contractului de
comodat – cadru.

Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de
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hotărâre iniţiat,  domnul Consilier  local  Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei  de  urbanism,  amenajarea  teritoriului,  lucrări  publice,  protecţia  mediului
înconjurător,  conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură  care  dă  aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai
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  Mureş  Mihai  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   Duşan  Gheorghe  Adrian   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, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Revine în sală  domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim.
Domnul  Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul

de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nefiind  discuţii  pe  marginea  proiectului  de  hotărâre,  domnul  Preşedinte  de
şedinţă,  Jurj  Ovidiu  Nicolae,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  şi  cu  15 voturi
„pentru” se  adoptă  Hotărârea Consiliului  Local nr.22/2013 privind  aprobarea
Regulamentului de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a terenurilor
atribuite  în  baza  Legii  nr.  15/2003  republicată,  privind  sprijinul  acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi a Contractului
de comodat – cadru.

Se amână  Punctul nr.10. Proiectul de hotărâre privind  repartizarea unei
locuinţe  din  blocul  ANL  2003  situat  în  Brad,  str.  Nestor  Lupei,  judeţul
Hunedoara. 

Se amână  Punctul nr. 11. Proiectul de hotărâre privind  repartizarea unei
locuinţe din blocul ANL 2010 situat în Brad str. Dacilor, judeţul Hunedoara.

Punctul  nr.  12. Proiectul  de  hotărâre  privind  abrogarea  Hotărârii
Consiliului Local Brad nr.131/2009. 

Domnul  Preşedinte  de  şedinţă,  Jurj  Ovidiu Nicolae,  dă  cuvântul  domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum  şi pentru a
prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin  referatul SPCLEP – starea
civilă  se  solicită  iniţierea  unui  proiect  de  hotărâre  pentru  abrogarea  Hotărârii
Consiliului  Local  Brad  nr.131/2009  privind  aprobarea  unei  taxe  speciale  pentru
folosirea sălii  ,,Casei Căsătoriilor” după oficierea căsătoriei,  motivat  de faptul că
Primăria Municipiului Brad şi-a schimbat sediul.

Având în vedere că la actualul sediu nu există ,,Casa Căsătoriilor”,  consideră
că nu se mai justifică perceperea taxei aprobată prin HCL 131/2009, motiv pentru
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care a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.
Domnul  Consilier  local,  Mureş  Mihai,  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, Jurj Ovidiu Nicolae  întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
   Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de
şedinţă  Jurj  Ovidiu Nicolae,  supune la  vot  proiectul  de hotărâre   şi  cu 15 voturi
„pentru”  se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.23/2013  privind  abrogarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr.131/2009 .

Punctul  nr.  1  suplimentar. Proiectul  de  hotărâre  pentru  modificarea
Hotărârii Consiliului Local Brad  nr. 125/2012.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum  şi pentru a
prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Referatul nr.
3292/26.02.2013 al domnului Circo Aurel Viceprimarul Municipiului Brad prin care
se solicită analizarea devansării termenului de sistare a furnizării energiei termice
faţă de cel aprobat prin HCL nr. 125/2012, respectiv 31.03.2013, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a  propus sistarea furnizării energiei termice la data de
11 martie 2013.  

La iniţierea acestui proiect de hotărâre a avut în vedere adresa operatorului SC
ACVACALOR SA BRAD nr. 542/25.02.2013, precum şi următoarele argumente:

1)  S-au înregistrat apeluri telefonice repetate din rândul consumatorilor de
diminuare  a  parametrilor  agentului  termic,  respectiv  de  limitare  a
funcţionării centralei termice;

2) Se va depăşi  consumul previzionat de păcură ( 2500 tone), ce a făcut
obiectul Contractului de împrumut de la Rezervele de Stat, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 120/27.09.2012 ( până la această dată s-
au consumat 2423,09 tone păcură);

3) Estimându-se o funcţionare a centralei termice la un reglaj restricţionat
până la data de 11 martie a.c., se preconizează o subvenţionare a energiei
termice livrată populaţiei de la bugetul local, după cum urmează:

          - subvenţie achitată în avans la 31.01.2013:                                786.381 lei
- subvenţie estimată pentru luna februarie (2315 Gcal)            1.576.515 lei
- subvenţie estimată pentru luna martie (per.1-10.03)                  559.782 lei

   TOTAL SUBVENŢIE, TRIM. I 2013                     1.350 mii lei  
Această sumă va trebui cuprinsă în buget pentru trimestrele I – II şi achitată

înainte de 90 zile întârziere, pentru a nu majora arieratele, care, potrivit OUG nr.
3/2013, trebuie reduse până la anulare la data de 30.06.2013.

Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de
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studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier  local  Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei  de  urbanism,  amenajarea  teritoriului,  lucrări  publice,  protecţia  mediului
înconjurător,  conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură  care  dă  aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai
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  Mureş  Mihai  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   Duşan  Gheorghe  Adrian   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 Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Viceprimar,   Circo  Aurel  Vasile,  precizează  că  acest  subiect  îl
preocupă   foarte  mult.  Atrage  atenţia  că  subvenţia  anticipată  achitată  în  luna
decembrie 2012 este aproape de epuizare, iar pentru trimestrul I, 2013 previzionează
o subvenţie necesară de cel puţin 1,35 milioane lei, calculată doar până la data de 10
martie 2013. Din experienţa avută cu referire la potenţialul bugetului local, acesta nu
va avea capacitatea financiară de susţinere în cursul trimestrului II  astfel ca datoria la
subvenţie  să  nu  devină  arierat  (peste  90  zile  întârziere  la  plată)  şi  să  intre  sub
incidenţa  OUG nr.  3/2013 care  poate  conduce  la  blocarea  financiară  a  instituţiei.
Totodată,   consumul  previzionat  de  păcură  la  data  contractării  împrumutului  cu
Administrarea  Rezervelor  de  Stat  de  2.500  de  tone  este  epuizată  la  finele  lunii
februarie, iar pentru perioada până în 11 martie va fi necesară achiziţia unei cantităţi
excedentare.  Având  în  vedere  argumentele  prezentate,  susţine  aprobarea  sistării
furnizării energiei termice la data de 11 martie 2013, bazându-ne şi pe o prognoză
meteo favorabilă.

Doamna  Bora Carmen  Irina – Secretar al Municipiului Brad înţelege că au
intervenit neclarităţi la semnarea rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului
local  al  Municipiului  Brad  pentru  proiectele  de  hotărâre  înscrise  suplimentar  pe
ordinea de zi din cauza lipsei timpului de studiu.

Domnul  Consilier  local,  Leucian Cristian Serafim,  precizează  că  dumnealui
niciodată  nu a  semnat  rapoartele  Comisiilor  de  specialitate  al  căror  membru este
pentru proiectele de hotărâre înscrise suplimentar pe ordinea de zi, ceea ce nu va face
nici astăzi.

Domnul Consilier local, Podaru Vasile,  precizează că până la ora actuală s-a
consumat   cantitatea  de  1.048  tone  de  păcură  prin  achiziţie  directă   iar  cealaltă
cantitate este luată de la rezerva de stat (1.000 tone).

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile, precizează că în expunerea de motive
este prevăzut faptul că se va depăşi consumul previzionat de păcură (2.500 de tone),
iar afirmaţia domnului Consilier local, Podaru Vasile, nu are temei întrucât contează
cantitatea fizică  de păcură consumată şi mai puţin contează sursa de provenienţă.

Domnul Consilier local, Leucian Cristian Serafim, precizează că dumnealui nu
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intră în detalierea problemelor tehnice şi economice dar, se referă la un principiu, nu
poate fi de acord cu Referatul domnului Viceprimar de sistare a furnizării energiei
termice începând cu 11 martie 2013 motivat de faptul că, dacă, după această dată va
veni un nou val de frig, părerea dumnealui este că trebuie să se furnizeze energie
termică  până la sfârşitul lunii martie 2013.

Precizează  că  avem  deputaţi  şi  senatori  care  ne  reprezintă  în  Parlamentul
României,  atât  ai  puterii  cât  şi  ai  opoziţiei,  să  le  solicităm  să  intervină  pentru
demararea procedurii  de aducere a  gazului  metan la  Brad,  aşa  cum au promis  în
campaniile electorale, deoarece această Centrală nu va mai putea funcţiona mult.

Domnul  Consilier  local,  Mureş  Mihai,  precizează  că  nimeni  nu  a  spus  în
campaniile  electorale că „va aduce gazul metan la Brad” ci,  toţi  au spus că „vor
încerca să-l aducă ”.

Domnul  Primar,  Florin Cazacu,  precizează  că  ultima discuţie  cu  cei  de la
TRANSGAZ Mediaş a purtat-o cu două zile în urmă, menţionând că în fila de buget a
Ministerului Economiei  este cuprinsă o sumă pentru Proiectul Tehnic al  conductei
de gaz  Mintia  –  Brad,  iar  pentru anul  2014 se preconizează finanţarea  investiţiei
propriu-zise. Dar, de aici şi până la aducerea efectivă a gazului la Brad sunt foarte
mulţi paşi, de aceea preocuparea administraţiei publice locale este aceea de a găsi
bani pentru a putea furniza agent termic populaţiei.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru funcţionarea Centralei o zi
este  necesară  suma de  60.000 lei.  Mai  spune că  s-ar   părea  că  şi  prognoza  este
favorabilă şi precizează că acesta este un risc pe care trebuie să şi-l asume cu toţii
pentru că responsabilitatea furnizării agentului termic populaţiei  este comună. Speră
că domnii consilieri vor fi de acord cu încetarea furnizării agentului termic începând
cu data de 11.03.2013. Oamenii trebuie să înţeleagă că administraţia publică locală
face un efort foarte mare  pentru a furniza agent termic, acum când nu sunt bani nici
măcar pentru plata facturilor la energia electrică. 

Domnul Consilier local, Leucian Cristian Serafim, precizează că dumnealui nu
va vota pentru sistarea căldurii şi nu consideră că trebuie să fie în echipă în acest
sens. Întreabă de ce Spitalul din Brad nu are bani niciodată iar Spitalul din Deva s-a
modernizat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Primăria din Deva nu trebuie să
susţină nici Spitalul, nici furnizarea energiei termice, nici infrastructura.

Domnul Consilier local, Mureş Mihai, precizează că dacă va fi cazul este la
îndemâna administraţiei publice locale  să pornească din nou Centrala dacă va fi frig.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că  avem 1.000 de tone de păcură la
Mintia,  700 de tone de păcură la Arad, dar nu trebuie să facem risipă, trebuie să
facem  economii.  Solicită  doamnei  Niţă  Adina  -  administrator  special  al    SC
ACVACALOR SA BRAD – în insolvenţă să facă un stoc-tampon de păcură pentru
orice eventualitate.

Doamna Niţă Adina - administrator special al   SC ACVACALOR SA BRAD –
în insolvenţă precizează că păcura este la îndemâna noastră în stocul de la Mintia.
  Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 
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Nemaifiind  alte  discuţii  pe  marginea  proiectului  de  hotărâre,  domnul
Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu
13 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (Leucian Cristian Serafim) şi 1 abţinere (Străuţ
Florin  Ioan),  se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.24/2013  pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad  nr. 125/2012.

Se  trece  la  următorul  punct  şi  anume Informarea  nr.2998/20.02.2013  a
consilierului  juridic  al  Aparatului  Permanent  al  Consiliului  Local  al
Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care
Consiliul  local  al  municipiului  Brad  este  parte  -  prin  care  se  aduc  la  cunoştinţa
domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care este citat
Consiliul local al municipiului Brad. Domnii consilieri au luat act de aceasta.

Proiectele  de  hotărâre  fiind  epuizate,  se  trece  la  analizarea  şi  discutarea
Raportului de activitate pe anul 2012 al Serviciului Public de Desfacere ,,Han,
Piaţă  şi  Obor”  Brad   prin  care  se  prezintă  scopul,  obiectivele   şi  atribuţiile
serviciului.  Se prezintă  cele  trei  pieţe  care  funcţionează în subordinea serviciului,
eficienţa economică precum şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului. 

Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate.
              

Se  trece  la  analizarea  şi  discutarea  adresei  nr.  3069/20.02.2013  a
Viceprimarului Municipiului Brad  prin care se solicită  un aviz de principiu din
partea Consiliului Local referitor la alocarea unei sume prin bugetul local pe anul
2013, pentru întreprinderea unor demersuri către MINVEST – proprietarul  terenului
aferent construcţiei  „CLĂDIRE SEDIU ADMINISTRATIV” în care îşi desfăşoară
activitatea Primăria Municipiului Brad, situat în municipiul Brad, str. Independenţei,
nr.2 în vederea achiziţionării terenului aferent construcţiei.  În acest scop, pe baza
avizului  obţinut,  se  vor  face  demersuri  cu  privire  la  întocmirea  unui  raport  de
evaluare şi obţinerea unei oferte de preţ, care ar urma procedura de negociere, de care
domnii consilieri au luat act şi  acordă avizul de principiu în unanimitate.

Se trece la analizarea şi  discutarea -  adresa nr.  2437/07.02.2013 a unui
grup de pensionari prin care solicită un spaţiu amenajat pentru activităţi recreative. 

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că  intenţionează  să  amenajeze
spaţiul în acest scop şi că va trebui să se găsească o formulă de încasare  a unei sume
de bani pentru folosirea lui.

Domnul Consilier local, Mureş Mihai, precizează că noi le dăm spaţiul dar ei
trebuie să se organizeze pentru a-l administra.

Domnul Consilier local, Leaha Dorel Ştefan, precizează că pensionarii ar trebui
să se constituie într-o asociaţie cu care să se poată discuta.

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că  Biroul  pentru  Administrarea
Domeniului Public şi Privat va desemna o persoană care se va ocupa cu administrarea
spaţiului respectiv care va încasa şi o sumă de bani pentru folosirea lui.

În  urma  analizării  cererii,  domnii  consilieri  au  concluzionat  că,  odată  cu
promovarea proiectului „Modernizare PT9 şi reţele termice aferente”, recent finalizat,
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s-a avut în vedere crearea unui spaţiu cu această destinaţie, astfel încât prin proiect s-
a delimitat încăperea respectivă, cu intrare separată şi cu reţele proprii de utilităţi. În
urma analizării cererii domnii consilieri au stabilit că spaţiul solicitat poate fi atribuit
în următoarele condiţii:

-  desemnarea  unei  persoane  responsabile  cu  preluarea  în  administrare  din
partea beneficiarilor;

- elaborarea unui regulament propriu de administrare, care să conţină obligaţii
şi răspunderi atât din partea proprietarului public, cât şi din partea beneficiarului;

- asigurarea unei dotări minime cu mobilierul  strict necesar (mese, scaune,
dulapuri, cuiere, etc.,), care nu poate fi suportată din bugetul local;

- instituirea unei taxe de utilizare a spaţiului;
- stabilirea unui mod de decontare a sumelor încasate; 
-  întreţinerea  curăţeniei  zilnice  în  spaţiu,  inclusiv  relaţia  cu  operatorul  de

salubrizare, care întră în competenţa utilizatorului spaţiului.

Se trece la analizarea şi discutarea - adresa nr. 958/26.02.2013 a Spitalului
Municipal Brad.

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile, precizează că Spitalul are arierate care
sunt  într-o  continuă  creştere.  S-au  transmis  nişte  date  economice  conform cărora
arieratele Spitalului vor creşte alarmant iar dacă Casa de Asigurări de Sănătate nu ne
va sprijini  nu ştie care este ieşirea din această situaţie. Menţionează că este obligaţia
administraţiei publice locale să prevadă anumite sume în buget pentru a putea acoperi
această  creştere  a  arieratelor.  Menţionează  că  nu  vor  putea  fi  acoperite  integral
utilităţile  Spitalului,  respectiv  costurile  cu  energia  electrică,  energia  termică,  apă-
canal, salubritate.

 Până la 31 martie 2013 Spitalul Municipal Brad trebuie să achite 65 mii lei
arierate pentru a atinge procentul de 85% impus de OUG nr. 3/2013.   S-a evitat
angajarea  unui  credit  cu  această  destinaţie  pentru  că  bugetul  ar   trebui  să  se
canalizeze pentru plata datoriei publice, fără ca sumele aferente să poată fi recuperate
de la Casa de Asigurări de Sănătate. Este o obligaţie atât a administraţiei publice
locale, cât şi a Spitalului să obţină fonduri îndestulătoare pentru a diminua  arieratele,
sens  în  care  face  apel  la  conducerea  Spitalului  care  este  prezentă  în  sală  să-şi
intensifice eforturile pentru contractarea acoperitoare a prestaţiilor medicale cu Casa
de Asigurări de Sănătate. În acelaşi timp, vom fi determinaţi ca în proiectul de buget
pe anul 2013 să prevedem sume acoperitoare cel puţin pentru o parte a utilităţilor
Spitalului, iar în regim de urgenţă să alocăm suma de 65 mii lei Spitalului pentru
plata arieratelor înregistrate.

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  întreabă  ce  informaţii  deţine  conducerea
Spitalului  în legătură cu Contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate.

În continuare sunt audiaţi cei trei directori ai Spitalului cu privire la evoluţia
datoriilor, a veniturilor contractate cu CJAS, a  posibilităţilor proprii de reducere a
arieratelor  pentru  evitarea  angajării  unui  credit  de  către  Primărie,  solicitându-le
prezentarea într-un timp scurt a unui Plan de măsuri privind reducerea cheltuielilor în
paralel  cu  îndeplinirea  obiectivelor  proprii.  Din  dezbateri  a  rezultat  necesitatea
susţinerii financiare de la bugetul local, intensificarea în comun a demersurilor pentru
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contractarea serviciilor medicale cu CJAS, precum şi necesitatea unei restructurări
reale, inclusiv prin desfiinţarea unor secţii cu pierderi mari, dar şi prin diminuarea
drastică a unor sporuri salariale de natura gărzilor şi a plăţii orelor suplimentare.

Într-o şedinţă ulterioară, când se va cunoaşte nivelul contractelor cu CJAS şi
prevederile bugetului local pentru Spital, se va analiza şi aproba Planul de măsuri
solicitat de Consiliul Local.

 
Se trece la punctul Diverse.

Domnul Consilier local, Leucian Cristian Serafim, întreabă dacă în acest an
există perspectiva derulării investiţiilor  privind extinderea şi reabilitarea reţelelor de
apă-canalizare pe străzile Săveşti, Ecaterina Varga, Trandafirilor şi  Dispensarului şi
reabilitarea străzii Decebal.

Domnul  Consilier  local,  Kiszely  Fabius  Tiberiu,  confirmă  cuprinderea  în
Proiect  a tuturor străzilor nominalizate iar domnul Primar, Florin Cazacu, informează
că reabilitarea străzii Decebal ar urma să fie finanţată începând cu anul 2013, urmând
ca execuţia lucrărilor de canalizare  finanţate din primul proiect să preceadă lucrările
de infrastructură a drumului care sunt finanţate din al doilea proiect. 

Nemaifiind alte  discuţii  domnul  Preşedinte  de şedinţă,  Jurj  Ovidiu Nicolae,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad
din data de 26.02.2013.  
   

Brad, 26.02.2013

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR
    JURJ OVIDIU NICOLAE                                           BORA CARMEN-IRINA
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