ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 26 februarie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 26 februarie 2015 s-a făcut în data de 22.02.2015 prin Dispoziţia nr. 66/22.02.2015 emisă
de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39, alin.1 şi alin. 3 şi art.
68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din Municipiul
Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 22.02.2015, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi la început 16 consilieri locali din 17 consilieri locali în
funcţie, 1 consilier local anunţându-şi întârzierea (Ioan Florin Străuţ).
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti: domnul Marin Constantin Hărăguş –
delegat sătesc în satul Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul Ruda Brad,
domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad şi domnul Benea Marius - delegat
sătesc în satul Mesteacăn.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora, Secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi prevederile art. 40,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad,
constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe toţi cei
prezenţi să se ridice pentru a audia Imnul Naţional al României.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, supune aprobării procesul
verbal al şedinţei ordinare din 29 ianuarie 2015 şi procesul verbal al şedinţei de îndată din
data de 12 februarie 2015 care au fost aprobate cu 16 voturi „pentru”.
În continuare, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, dă cuvântul
domnului consilier local, Vasile Podaru, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. 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 2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la
locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2015, stabilită de Comisia
socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri
destinate închirierii” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
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Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din
intravilanul localităţii în proprietatea actualului proprietar al locuinţei conform art. 36 din
Legea nr. 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna ianuarie 2015 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
6. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- cererea nr. 4572/04.02.2015 a doamnei Tripe Cristina;
- adresa nr. 59.06.02.2015 a Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din
România - Filiala Judeţului Hunedoara.
7. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului
2014.
8. Informarea nr. 6517/18.02.2015 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
9. Informarea nr. 6717/20.02.2015 a Compartimentului U.L.M.
10. Diverse.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă sunt modificări sau suplimentări la ordinea de zi
prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu:
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 142/2014 privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în
proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă
din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi
valorificarea acesteia – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren
proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor
proprietari ai locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată cu modificările şi
completările ulterioare– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”– iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Suplimentar 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Ghidului solicitantului pentru
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi
numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Suplimentar 6. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a clădirii
Muzeului Aurului Brad de la C.N. Minvest S.A. Deva - – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Suplimentar 7. Adresa nr. 1213/19.02.2015 a Spitalului Municipal Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii de
zi, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune aprobării suplimentările propuse şi
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cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier lipsă vot (Florin Ioan Străuţ) se aprobă.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier lipsă vot (Florin Ioan Străuţ) se aprobă.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr.1. 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 2015.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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.
4226/16.02.2015 a S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA prin care se
solicită actualizarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate pe raza Municipiului
Brad pe anul 2015, precum şi Referatul nr. 6714/20.02.2015 al 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 nu au suferit creşteri datorate modificării indicelui preţului de consum general
din luna februarie 2014, fapt pentru care consideră oportună ajustarea tarifelor pentru
persoanele fizice şi juridice, având în vedere că se ia în calcul indicele preţului de consum de
1,07%, prevăzut în Buletinul Statistic de Preţuri la nivelul anului 2014.
De asemenea, precizează că în bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2015, la
cap. bug. 74 – Mediu, sunt prevederi bugetare acoperitoare.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45
alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în
funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul prreşedinte de şedinţă,
Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier local
lipsă vot (Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2015 privind
ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM
ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad pe anul 2015.
Punctul nr.2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au
acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2015, stabilită
de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe
pentru tineri destinate închirierii”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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.6441/17.02.2015, încheiat cu ocazia şedinţei Comisiei sociale de analiză a dosarelor
depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L.
în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, numită prin
H.C.L. nr. 115/2012, s-au analizat toate cererile, cu actele aferente, depuse până la 31
decembrie 2014 de către persoanele care solicită atribuirea unei locuinţe pentru tineri,
destinată închirierii şi s-a întocmit lista de priorităţi în soluţionarea acestor cereri.
Prin Referatul nr. 6493/18.02.2015 Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi
Privat din cadrul Primăriei Municipiului Brad propune iniţierea unui proiect de hotărâre
pentru aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate
închirierii valabile pentru anul 2015, 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”.
Menţionează că potrivit art.15 alin.1 din H.G. nr. 962/2001 „analizarea cererilor şi
stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se face anual, până la sfârşitul lunii
februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul
anului precedent”.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă,Vasile Podaru, întreabă dacă mai sunt alte discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
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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.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier local
„lipsă vot” ( Ioan Florin Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2015 privind
aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate
închirierii valabilă pentru anul 2015, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor
depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către
A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”.
Punctul nr.3. Proiectul de hotărâre privind completarea inventarului domeniului
public al Municipiului Brad
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 cursul lunii ianuarie 2015 au fost
finalizate documentaţiile de identificare şi parcelare a două parcele de teren care stau la baza
soluţionării unor proiecte de interes local, respectiv realizarea unor parcări şi concesionare în
vederea realizării unor obiective de interes public.
Astfel, având în vedere Referatul nr.6658/19.02.2015 al Biroului pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat prin care se propune completarea inventarului domeniului
public al Municipiului Brad cu imobilele: teren în suprafaţă de 1.030,00 mp., identificat prin
C.F. nr. 2852 Brad, nr. topo. 6581/78/x/b/3/2/2/2/2/2/3/2/2/1/1/2/2, situat în Brad, pe strada 1
Iunie, în prelungirea garajelor – zonă folosită de-a lungul digului la Pârâul Luncoi şi terenul
în suprafaţă de 1.083,00 mp., identificat prin C.F. nr. 248 Ţărăţel, nr. topo. 1812/a, p.c.
1932/2, situat în satul Ţărăţel, între linia CFI şi digul Crişului Alb, în vecinătatea pompelor
de la Sanatoriul TBC şi ţinând cont de prevederile art.36 coroborat cu art.26 din Legea nr.
18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale Legii nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
propun introducerea acestor imobilele în domeniul public al Municipiului Brad.
Totodată, la art. 3 al proiectului de hotărâre propune ca odată cu intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri să se revoce prevederile H.C.L. nr. 12/2015.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45
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alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea se adoptă cu votul a două treimi din numărul
consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier local
„lipsă vot” ( Ioan Florin Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2015
privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad.
Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind trecerea terenului proprietatea Statului
Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualului proprietar al locuinţei
conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Decizia Consiliului Popular Brad
nr. 31/1956 a fost atribuit în folosinţă veşnică domnului Dobârcău Radu, ca lot de casă,
terenul proprietatea Statului Român în suprafaţă de 743 mp., identificat prin C.F. nr. 62031
(C.F. vechi nr. 4806), nr. top. ( 5507/3/b/2, 5508/3/b/2, 5509/3/b/2/b)/3/1.
Conform Testamentului încheiat la data de 20.09.1989 şi a Certificatului de
Moştenitor nr. 51/12.03.2001, domnul Manaţie Gheorghe a devenit proprietar al imobilului –
casă şi anexe gospodăreşti, situat în Brad, str. Decebal, nr. 13, jud. Hunedoara, identificat
prin C.F. vechi nr. 4806 Brad, nr. top. (5507/3/b/2, 5508/3/b/2, 5509/3/b/2/b)/3/1.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 8684/13.06.2012
domnul Manaţie Gheorghe a solicitat trecerea terenului în suprafaţă de 743 mp. din
proprietatea Statului Român în proprietatea sa, în calitate de proprietar al construcţiei.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
trecerea acestei suprafeţe de teren din proprietatea Statului Român în proprietatea domnului
Manaţie Gheorghe.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45
alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul a două treimi din numărul consilierilor
locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
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Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier „lipsă
vot” (Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.21/2015 privind
trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în
proprietatea actualului proprietar al locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna ianuarie 2015.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 adresele înregistrate la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 6402/17.02.2015, nr. 6406/17.02.2015, nr. 6506/18.02.2015 şi nr.
6526/18.02.2015 unităţile de învăţământ din Municipiul Brad solicită aprobarea decontării
contravalorii transportului personalului didactic şi didactic auxiliar, care se deplasează de la
localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în municipiul Brad) şi retur.
În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Procesul verbal de inspecţie nr.
6564/18.02.2015 al Compartimentului Audit Public Intern, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea decontării contravalorii transportului la şi de la locul
de muncă a personalului susmenţionat pe luna ianuarie 2015, în sumă de 7661,73 lei după
cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
1.469,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
2.125
lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
1.558,50 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
2.509,23 lei
Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea drepturilor
băneşti numai după virarea sumelor din bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, ,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45
alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii consilierilor
locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
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Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” şi 1 consilier
local „lipsă vot” (Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.22/2015
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi
didactice auxiliare pentru luna ianuarie 2015.
Suplimentar 1. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 142/2014 privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea
publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatatrea şi
valorificarea acesteia
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 H.C.L. nr. 142/2014 privind
trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a
Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia s-a aprobat exploatarea în
regim silvic a unei cantităţi de 628 mc. masă lemnoasă provenită din UP2-COCOŞU.
În urma comunicării H.C.L. nr. 142/2014 către Ocolul Silvic Brad, prin adresele nr.
5552/22.12.2014 şi nr.10.248/09.02.2015 înregistrate la Primăria Municipiului Brad sub nr.
23.965/23.12.2014 şi respectiv nr. 5150/10.02.2015 Ocolul Silvic Brad ne comunică
precizări privind modul de valorificare a materialului lemnos aflat în proprietatea
Municipiului Brad.
Astfel, exploatarea lemnului de cireş se poate face numai prin contract de prestări
servicii încheiat în urma licitaţiilor organizate de către Direcţia Silvică Hunedoara iar
valorificarea acestuia se face doar ca masă lemnoasă fasonată. De asemenea, se menţionează
că materialul lemnos din categoria foioase poate fi exploatat tot de către operatori autorizaţi
în urma licitaţiilor publice organizate de către Direcţia Silvică Hunedoara, modalitatea
pentru care se poate opta fiind vânzare masă lemnoasă pe picior sau prestaţii silvice de
exploatare, când se valorifică prin licitaţie produsul finit.
Având în vedere cele de mai sus precum şi referatul nr. 6765/20.02.2015 al Biroului
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat propune iniţierea unui proiect de hotărâre
pentru modificarea articolelor 3 şi 4 din H. C. L. nr. 142/2014 privind trecerea unei cantităţi
de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad,
precum şi exploatarea şi valorificarea acestuia, după cum urmează:
Art. 3. „(1) Se aprobă valorificarea prin licitaţie publică de vânzare - cumpărare
masă lemnoasă pe picior organizată de către Direcţia Silvică Hunedoara a cantităţii de
516 mc. Volum brut (497 mc. net) din A.P.V. nr. 740858-HD-117, la preţul minim de pornire
de 110 lei/mc. masă lemnoasă pe picior.”
„(2) Se aprobă introducerea în licitaţia publică de prestări servicii silvice de
exploatare – transport, organizată de către Direcţia Silvică Hunedoara a cantităţii de 112
mc. volum brut din A.P.V. nr. 740639 -HD-117 ŞI 709724-HD-115, la preţul maxim de
pornire de 75 lei/mc., preţ de prestări servicii şi valorificarea ca lemn fasonat.”
Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 142/2014 privind trecerea unei cantităţi de
masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum
şi exploatarea şi valorificarea acestuia se modifică şi va avea următorul conţinut:
”Contravaloarea masei lemnoase rezultată în urma valorificării prin licitaţie publică
se virează prin Ocolul Silvic Brad în contul de venituri provenite din vânzări la bugetul local
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al Municipiului Brad.”
Domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, solicită o intervenţie pentru a lămuri modul în
care au fost duse la îndeplinire hotărârile consiliului local referitoare la asigurarea
combustibilului pentru iarnă în cadrul unităţilor de învăţământ care deţin centrale termice
proprii. Scopul hotărârilor adoptate a fost acela de a scoate din domeniul public şi a include
în domeniul privat masa lemnoasă provenită din pădurile publice şi utilizarea acesteia ca şi
lemn de foc, neavând destinaţia de comercializare. În toţi anii trecuţi de când instituţiile de
învăţământ beneficiază de surse proprii de încălzire cheltuielile aferente reprezintă mai puţin
de 15% din ceea ce ar însemna încălzirea de la SACET, aceasta chiar în condiţiile în care se
refacturează către consumatori atât contravaloarea masei lemnoase rezultate din APV –uri,
cât şi contravaloarea prestaţiei de exploatare în regim silvic a acesteia şi prelucrarea până la
faza de recepţionare cantitativă la consumatori.
Referitor la iarna aceasta, prestatorul selectat a asigurat masa lemnoasă repartizată
tuturor unităţilor de învăţământ, urmând ca în contrapartidă să-şi recupereze valoarea
prestaţiei de cca. 57 mii lei din masa lemnoasă pe picior ce face obiectul APV –urilor
aprobate prin H.C.L. nr. 142/2014. Acest mecanism a fost blocat de Ocolul Silvic Brad, care
a refuzat autorizarea exploatării, invocând o Normă Tehnică emisă de ROMSILVA potrivit
căreia masa lemnoasă se poate valorifica numai prin licitaţie publică. După un schimb de
corespondenţă neconcludentă, întrucât masa lemnoasă supusă valorificării reprezenta lemn
de foc, s-a convenit ca valoarea prestaţiei silvice să se achite prin ordin de plată, iar masa
lemnoasă aprobată prin H.C.L. nr. 142/2014 să se introducă într-o licitaţie publică de vânzare
care va fi organizată de Direcţia Silvică Judeţeană.
Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ştefan, întreabă dacă această modificare se face
în baza unei norme interne a Romsilva sau există o lege anume care prevede aceste aspecte.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că reglementarea este dată de o
Normă Tehnică valabilă la nivelul ROMSILVA, dar în textul acesteia există şi un aliniat de
articol care face referire şi la alte terenuri cu vegetaţie forestieră decât fondul forestier de
stat, însă lemnul pentru foc nesupus comercializării este exceptat de la obligativitatea
valorificării prin licitaţie publică.
Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ştefan, întreabă cum se va proceda de acum
încolo.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că instituţiile de învăţământ vor
putea beneficia de lemn de foc din pădurea publică a Municipiului Brad prin scoaterea masei
lemnoase din domeniul public, dar vor avea obligaţia să – şi găsească prestator în regim
silvic cu care vor trebui să încheie contracte comerciale. Valoarea masei lemnoase va fi cea
rezultată din licitaţia publică şi va fi facturată de către Primărie pentru cantităţile aferente
fiecărei unităţi, la preţul mediu de valorificare. Acest mecanism va conduce la creşterea
costurilor cu încălzirea proporţional cu preţurile adjudecate prin licitaţie şi la obligativitatea
fiecărei unităţi cu personalitate juridică de a-şi asigura lemnul de foc necesar până cel târziu
în luna mai a fiecărui an pentru a exista suficient timp de uscare a lemnului.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45
alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul a două treimi din numărul consilierilor
locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier local „lipsă vot” ( Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr.23/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.142/2014 privind
trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea
privată a Municipiului Brad, precum şi exploatatrea şi valorificarea acesteia.
Suplimentar 2. Proiectul de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă
lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi
exploatarea şi valorificarea acesteia.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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.
Ajunge domnul consilier local, Florin Ioan Străuţ.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, Municipiul Brad deţine în proprietatea
publică teren cu vegetaţie forestieră în UP 2 Brad, bazinet Valea Brad şi în UP 3 Baia de
Criş, bazinet Birtin.
Administrarea fondului forestier deţinut se face potrivit reglementărilor Codului Silvic
- Legea nr. 46/2008 şi ale H.G. nr. 85/2004 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a
masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, în baza
Contractului de Administrare.
Prin Actul de punere în valoare nr. 742065-HD-117/23.10.2014 se aprobă exploatarea
în regim silvic a cantităţii de 46 mc. volum net, în valoare de 1194,69 lei, masă lemnoasă
provenită din U.P.2 Brad - COCOŞU.
A propus ca această cantitate de masă lemnoasă să fie introdusă într-o licitaţie de
vânzare masă lemnoasă pe picior organizată în cadrul Direcţiei Silvice Hunedoara, la un preţ
de pornire de 45 lei/mc.
Contravaloarea masei lemnoase rezultată în urma valorificării prin licitaţie publică se
virează prin Ocolul Silvic Brad în contul de venituri provenite din vânzări la bugetul local al
Municipiului Brad.
Având în vedere cele de mai sus precum şi referatul nr. 6766/20.02.2015 al Biroului
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat a propus iniţierea unui proiect de hotărâre
privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a
Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
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economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Ioan Hărăguş, întreabă care va fi procedura de valorificare a
masei lemnoase care face obiectul proiectului de hotărâre.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că masa lemnoasă va urma
procedura licitaţiei publice organizate de Direcţia Silvică, iar consiliul local prin hotărârea
adoptată stabileşte doar preţul minim de pornire a licitaţiei după o metodologie pusă la
dispoziţie de către Ocolul Silvic Brad. Veniturile rezultate vor fi virate de către Ocolul Silvic
la bugetul local, în contul de venituri provenite din vânzări.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45,
alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul a două treimi din numărul consilierilor
locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.24/2015 privind trecerea unei cantităţi de masă
lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad,
precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia.
Suplimentar 3. Proiectul de hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren
proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor
proprietari ai locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 terenul proprietatea Statului Român, în
suprafaţă de 720 mp., identificat topografic prin C.F. nr. 64729 (C.F. vechi nr.4598), nr. top.
106/32/a/2/2/b/2/2/2/2/b/2/2/2/2/2/2/b/12, a fost atribuit în folosinţă veşnică domnului
Frâncu Virgil, ca lot de casă.
În baza antecontractului de vânzare-cumpărare din 25.09.1979 şi a Sentinţei Civile nr.
1189/1982 proprietarii construcţiei devin Circo Emil şi soţia Circo Ana.
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Prin Certificatul de moştenitor nr. 257/08.09.2003 se intabulează cu drept de
proprietate asupra construcţiilor, moştenitorii după Circo Emil şi soţia Circo Ana, numiţii
Circo Ionel şi Circo Graţian - Petru, fiecare cu câte ½ parte.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 21.205/20.11.2014
numiţii Circo Ionel şi Circo Graţian - Petru au solicitat trecerea terenului în suprafaţă de
720 mp. din proprietatea Statului Român în proprietatea lor, în calitate de proprietari ai
construcţiei.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
trecerea acestei suprafeţe de teren din proprietatea Statului Român în proprietatea actualilor
proprietari ai locuinţei, în cote părţi egale.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45,
alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul a două treimi din numărul consilierilor
locali prezenţi, respectiv 11 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2015 privind trecerea unei suprafeţe de teren
proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor
proprietari ai locuinţei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.
Suplimentar 4. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Hotărârea Consiliului Local Brad
nr. 8/2013, domnul Herczeg Adrian a fost numit reprezentant al Consiliului Local al
Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA
PREST Hunedoara.
Pentru a putea fi adoptată hotărârea adunării generale a Asociaţiei privind aprobarea
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modificărilor Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA PREST HUNEDOARA”, potrivit art. 21 alin. 1 din Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, „reprezentantul asociaţilor
în adunarea generală a Asociaţiei poate vota decât în baza unui mandat special, acordat
expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului a cărui
reprezentant este”.
Faţă de cele de mai sus şi având în vedere Referatul nr. 7060/25.02.2015 al
Compartimentului U.L.M. a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus acordarea
unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”,
respectiv domnului Herczeg Adrian.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2015 privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”
Suplimentar 5. Proiectul de hotărâre privind actualizarea Ghidului solicitantului
pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de
proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta expunerea de
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motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
127/2012 s-a aprobat Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi
selecţionare a proiectelor.
Urmare modificărilor intervenite în legislaţie, mai precis actualizarea H.G. nr.
1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă şi abrogarea
Legii nr. 301/2004 – Codul Penal prin intrarea vigoare a Legii nr. 286/2009 – Noul Cod
Penal, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus actualizarea Ghidului
solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei
publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor.
Această comisie va fi formată dintr-un preşedinte, 6 membri titulari şi 5 membri
supleanţi, dintre care 2 consilieri locali membri titulari şi 2 consilieri locali membri
supleanţi, drept pentru care a lăsat la latitudinea Consiliului Local al Municipiului Brad
numirea acestora.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, precizează că la art.2 din proiectul de
hotărâre trebuie propuşi doi consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare şi
selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă şi 2
consilieri locali ca membrii supleanţi.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca din comisia de evaluare şi
selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă să
facă parte domnul consilier local, Ioan Hărăguş, şi domnul consilier local, Ionel Daniel
Adam.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, propune ca membri supleanţi ai comisiei
de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare
nerambursabilă, pe doamna consilier local, Angela Suciu, şi domnul consilier local, Bogdan
Mihai Ştefan.
Doamna Carmen - Irina Bora, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării
votului în mod secret pentru adoptarea art. 2 al acestui proiect de hotărâre, în
conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
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După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile
Podaru, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost aleşi cu 17
voturi „pentru” toţi cei patru consilieri locali propuşi (Ioan Hărăguş, Ionel Daniel Adam,
Angela Suciu, Bogdan Mihai Ştefan).”
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul a majorităţii consilierilor locali în
funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2015 privind actualizarea Ghidului solicitantului
pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de
proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor .
Suplimentar 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului Muzeul Aurului
Brad cu anexele aferente şi
întreaga colecţie mineralogică, situat în Brad, str.
Independenţei, nr. 9, judeţul Hunedoara, din proprietatea publică a statului în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, este bine cunoscut faptul că în zona
Brad există dovezi de exploatare a zăcămintelor auroargintifere de peste 2000 de ani.
De peste 100 de ani, cele mai valoroase exponate cu aur nativ descoperite în
zăcămintele din zonă au fost valorificate în cadrul unei colecţii expusă în clădirile
proprietatea MINVEST, denumită generic Muzeul Aurului Brad.
Această colecţie reprezintă un unicat în peisajul muzeal al României, iar prin mărimea
şi valoarea sa chiar unicat la nivelul Europei.
Putem spune fără să greşim că această colecţie organizată sub denumirea de Muzeul
Aurului Brad reprezintă un plus de identitate a municipiului.
În anul 2006 au fost demarate de către S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti lucrări de
reabilitare şi modernizare la clădirea Muzeului aflată pe str. Independenţei, nr.9.
În paralel cu aceste lucrări a avut loc şi un proces de clasare a colecţiei. Aceste lucrări
au fost finalizate în anul 2012, dată la care muzeul a fost redeschis spre vizitare.
Având în vedere situaţia financiară dificilă a C.N. MINVEST S.A. Deva, administraţia
publică locală reiterează dorinţa preluării acestui obiectiv emblematic în administrare, motiv
pentru care a iniţiat acest proiect de hotărâre.
Obiectivul turistic cuprinde clădirea muzeului reabilitată, anexele precum şi întreaga
15

colecţie de mineralogică (cuprinzând exponate cu aur liber , minerale şi obiecte istorice cu
tematică minieră).
În vederea preluării în administrare a acestui obiectiv precizez că am inclus în
Organigrama instituţiei un compartiment distinct care ar urma să administreze aceste active.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că este lăudabilă această
iniţiativă însă doreşte să ştie ce presupune din punct de vedere financiar, administrarea
muzeului.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prezenta hotărâre presupune doar
manifestarea dorinţei de a prelua în administrare acest Muzeu, nu şi angajarea unor cheltuieli
în acest sens. Despre acestea vom putea discuta abia după dobândirea Muzeului în
administrare, în contextul unui alt proiect de hotărâre.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că ar fi un paradox să pierdem acest
muzeu după ce administraţia publică locală s-a zbătut ani de zile pentru a-l prelua.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.28/2015 privind transmiterea imobilului Muzeul
Aurului Brad cu anexele aferente şi întreaga colecţie mineralogică, situat în Brad,
str. Independenţei, nr. 9, judeţul Hunedoara, din proprietatea publică a statului în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Domnii consilieri locali, Bogdan Mihai Ştefan şi Ioan Hărăguş, solicită acordul
consiliului local pentru a părăsi lucrările şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot solicitarea domnilor consilieri şi cu 15
voturi „pentru” se aprobă.
Punctul nr.6 . Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
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- Cererea nr. 4572/04.02.2015 a doamnei Tripe Cristina prin care solicită
cumpărarea a 160 mp. teren concesionat din anul 2001, conform Contractului de concesiune
nr. 2264/13.04.2001, situat în Brad, str. Vânătorilor, staţie Bus, parte din nr. topo.
6581/78/x/y/2/2/2/1, aparţinând domeniului public al Municipiului Brad, teren pe care este
amplasată o construcţie - magazin ABC. Se precizează că redevenţa este achitată la zi.
În urma analizării şi discutării adresei domnii consilieri locali au concluzionat că
terenul în cauză, aşa cum reiese din extrasul C.F. nr. 60725 Brad, este proprietatea Statului
Român şi nu poate face obiectul unei vânzări.
- Adresa nr. 59.06.02.2015 a Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor
Omului din România - Filiala Judeţului Hunedoara al cărei scop este apărarea împotriva
abuzurilor de orice fel, săvârşite de către oricine împotriva oricui, recunoaşterea şi
respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice şi juridice aflate pe teritoriul
României, cetăţeni români, străini, apatrizi, copii şi interzişi, cât şi a cetăţenilor români aflaţi
în afara graniţelor României. Această organizaţie a solicitat sprijin financiar pentru a acoperi
cheltuielile de întreţinere.
În urma analizării şi dezbaterii acestei adrese domnii consilieri locali au concluzionat
că în bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2015 nu sunt prevăzute sume pentru
acoperirea acestor tipuri de cheltuieli a diferitelor organizaţii, motiv pentru care o asemenea
solicitare nu poate fi aprobată.
Punctul nr.7. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul
II al anului 2014.
Domnii consilieri locali au luat act despre acest raport.
Punctul nr.8. Informarea nr. 6517/18.02.2015 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr.9. Informarea nr. 6717/20.02.2015 a Compartimentului U.L.M. prin care
se face cunoscută Dispoziţia nr. 2/19.01.2015 a Consiliului Director al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” prin care se aprobă cotizaţia
membrilor asociaţiei pentru anul 2015 la valoarea de 0,5 lei/locuitor.
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Suplimentar 7. Adresa nr. 1213/19.02.2015 a Spitalului Municipal Brad prin care
se solicită alocarea sumei de 111.017,50 lei pentru executarea lucrării de proiectare aferente
obiectivului de investiţii „Extindere, Mansardare şi Reabilitare, Ambulatoriu de Specialitate
– Municipiul Brad”, deoarece Spitalul nu dispune de suma necesară în bugetul de venituri şi
cheltuieli al Spitalului.
În urma analizării şi discutării adresei domnii consilieri locali au concluzionat că
soluţionarea acestei solicitări este de competenţa executivului, respectiv a compartimentelor
de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, în conformitate
cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Se trece la următorul punct şi anume: DIVERSE.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a solicitat conducerii Spitalului Municipal Brad să
informeze consiliul local cu privire la încadrarea în B.V.C. pe luna ianuarie 2015.
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Domnul Jurca Florin, manager al Spitalului Municipal Brad, precizează că luna
ianuarie a fost încheiată cu o depăşire de 74 mii lei la cheltuieli curente neacoperite prin
Contractul cu C.J.A.S.S. Hunedoara, iar această depăşire se va menţine pe toată perioada
sezonului rece deoarece cheltuielile cu energia termică sunt foarte mari.
Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă dacă există o strategie proprie pentru
încadrarea în prevederile B.V.C. pe parcursul anului.
Domnul Jurca Florin, manager al Spitalului Municipal Brad, precizează că şi-au
propus să reducă cheltuielile cu internările şi cheltuielile cu energia termică.
Domnul Verdeş Laurenţiu, director economic al Spitalului Municipal Brad, precizează
că într-o lună fără căldură îşi acoperă în întregime cheltuielile, astfel că după sistarea
energiei termice la finalizarea sezonului rece, lucrurile vor merge mult mai bine. Vor
încerca, totodată, să suplimenteze fondurile pentru spitalizarea de zi care, din punctul lor de
vedere, este mult mai eficientă, cheltuielile cu asemenea spitalizări fiind infinit mai mici.
Precizează, de asemenea că, creşterea cheltuielilor se mai datorează şi angajării unor servicii
medicale de complexitate prestate de către medicii specialişti recent angajaţi. Aceste cazuri
necesită şi o spitalizare mai îndelungată, iar contractul cu C.J.A.S.S. nu acoperă în totalitate
aceste costuri.
Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă dacă pe parte de investiţii şi-au prevăzut ceva
fonduri în acest an.
Domnul Verdeş Laurenţiu, director economic al Spitalului Municipal Brad, precizează
că şi-au prevăzut ceva fonduri dar numai pentru un sistem informatic care este strict necesar.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dispune conducerii Spitalului Municipal Brad să facă
public faptul că fără ajutorul financiar al Primăriei Municipiului Brad nu ar putea face nimic,
aceasta pentru a nu se mai lovi de tot felul de acuzaţii cum că instituţia noastră nu face nimic
pentru spital.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune a se reveni, împreună cu Spitalul
Municipal Brad, la solicitarea adresată în cursul anului trecut primăriilor limitrofe
municipiului Brad în vederea acordării unui sprijin financiar Spitalului Municipal Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că la solicitările de anul trecut, până în
prezent, nu a răspuns nici o primărie. Acestea ar putea sprijini Spitalul Municipal Brad însă
numai prin transfer din fondul de rezervă, fapt care, din punctul său de vedere, pare a fi de
nerealizat.
Domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, propune o asociere a primăriilor în
acest sens, dând exemplu o asociaţie înfiinţată în oraşul Haţeg.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că va avea în vedere şi această propunere,
urmând a se documenta în acest sens.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 26.02.2015.
Brad, 26.02.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
VASILE PODARU

SECRETAR,
CARMEN-IRINA BORA
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