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R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 26  martie 2015,  cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 26 martie 2015 s-a făcut în data de 20.03.2015 prin Dispoziţia nr. 124/20.03.2015
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 20.03.2015, conform tabelului
existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.

La şedinţă au fost prezenţi 15 consilieri locali din  17 consilieri locali în funcţie, 1
consilier local anunţându-şi întârzierea (Ioan Florin Străuţ) şi 1 consilier local absent
motivat – caz de boală (Aurel Vasile Circo).

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 26 februarie  2015 care a fost aprobat cu 15
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 aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului
Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  burselor şcolare, a cuantumului unei burse
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şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din Municipiul Brad în  semestrul II  al anului şcolar 2014-2015 –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

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

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul A.N.L. 2004,
situat în Brad, str. Nestor Lupei, jud. Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică  a unei suprafeţe de
teren de 7,30 mp. din proprietatea publică a Municipiului Brad, situat pe str. Liceului -
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea
serviciilor de salubritate ale Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rambursării cheltuielilor efectuate pentru
lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Lungu Carla Elena   din incinta
Dispensarului  Policlinic Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2010
privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal
Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului
Brad, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

9. Proiect de hotărâre  pentru  completarea  Hotărârii Consiliului Local  nr. 14/2015
privind  predarea către  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor
în vederea executării obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA
CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna februarie 2015 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

11. Informarea nr. 9819/19.03.2015 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.

12. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- cererea nr. 8919/12.03.2015 a  doamnei Abrudan  Adriana.
13.  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
următoarele:

Suplimentar  1. Proiect de hotărâre  privind  predarea către  Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea  executării obiectivului de investiţii
“REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA  CINEMATOGRAF  „ZARANDUL”
BRAD” - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice
faza Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE LĂCAŞ DE CULT MARTORII  LUI
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IEHOVA” str. Nestor Lupei, nr. 15, Municipiul Brad - iniţiat de Primarul Municipiului
Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Suplimentar 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
Brad nr. 106/2014 privind actualizarea şi modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi
a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-
10 (DN76) – Valea Bradului – Potingani km 5+300- km 7+300 Municipiul Brad, judeţul
Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Suplimentar 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
Brad nr. 110/2014 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor
neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC - 10 BRAD – VALEA
BRADULUI, km 5+300-km 7+300” - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Suplimentar 5. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a
Municipiului Brad pe anul 2014.

Suplimentar 6. Adresa nr. 10.290/24.03.2015 a Municipiului Brad - Primăria.
Suplimentar 7. Informarea nr. 10127/23.03.2015 a Comp. U.L.M..
Suplimentar 8. Informarea nr. 10.319/24.03.2015 a Comp. Protecţie Civilă.
Suplimentar 9. Adresa nr. 2037/26.03.2015 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 cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier lipsă vot (Florin Ioan Străuţ) , 1 consilier
local absent motivat ( Aurel Vasile Circo), se aprobă.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune aprobării  Ordinea de zi în
ansamblul ei  şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier lipsă vot (Florin Ioan Străuţ), 1
consilier local absent motivat ( Aurel Vasile Circo), se  aprobă.

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

Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile publice şi
pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local 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 prin adresa nr. 1392/24.02.2014,
Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara, ne-a comunicat numărul maxim de 158 de
posturi pentru municipiul Brad, determinat potrivit Anexei care face parte integrantă din
O.U.G. nr. 63/2010 şi a numărului de locuitori ai municipiului Brad la data de 01.01.2013,
comunicat de către Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara.

Prin adresa nr. 2055/2015, Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara ne-a
comunicat faptul că numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2014 se menţine până la
31.12.2015.

Astfel, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru
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instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Brad deţine 128 de posturi aprobate prin H.C.L. nr. 152/2014.

Pe lângă cele 128 posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art. III
alin.2 din OUG nr.63/2010, avem 120 posturi la: „asigurări şi asistenţă” – cap. bugetar
68.02 finanţate din bugetele locale şi de la „sănătate”- cap. bugetar 66.02, precum şi 172
posturi la „învăţământ”- cap. bugetar 65.02.

Faţă de cele de mai sus, având în vedere dispoziţiile legale în vigoare, Referatul nr.
9273/16.03.2015 al Compartimentului Resurse Umane, referatele Biroului pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat şi a Serviciului Public de Desfacere „Han Piaţă
şi Obor” şi pentru o bună funcţionare a Primăriei Municipiului Brad şi a Consiliului Local
al Municipiului Brad, Organigrama şi  Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului
Brad, pentru instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad vor suferi anumite modificări de structură şi organizare.

Astfel, Compartimentul Administrare Parcuri şi Baze Sportive din cadrul
Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat pe lângă cele 6 posturi (2 de
funcţionar public de execuţie şi 4 de contractuali de execuţie - poziţiile 20 – 25 din Statul
de funcţii) se suplimentează cu 1 post de muncitor necalificat vacant (poziţia 26 din Statul
de funcţii) fără a se modifica atribuţiile aferente funcţiilor publice şi contractuale
respective, denumirea posturilor, pregătirea profesională,criteriile specifice stabilite;
Compartimentul Desfacere Han din cadrul Serviciului Public de Desfacere „Han Piaţă şi
Obor” pe lângă cele 4 posturi contractuale de execuţie (poziţiile 111 – 114 din Statul de
funcţii)  se suplimentează cu 1 post muncitor necalificat vacant (poziţia 115 din Statul de
funcţii) fără a se modifica atribuţiile aferente funcţiilor contractuale respective, denumirea
posturilor, pregătirea profesională,criteriile specifice stabilite; funcţia publică de execuţie
vacantă de inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului
Administrare Parcuri şi Baze Sportive se va modifica în inspector clasa I debutant;
funcţia publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal din cadrul
Compartimentului Taxe şi Impozite locale se va modifica în inspector clasa I debutant;
funcţia publică de execuţie vacantă de inspector clasa I grad profesional principal din
cadrul Compartimentului Implementare Proiecte se va modifica în inspector clasa I
debutant.

Precizează că în urma modificărilor expuse mai sus, Organigrama şi Statul de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al
Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi  serviciile publice locale din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad va cuprinde un număr de 130 de
posturi, încadrându-ne în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 (fără a se modifica numărul
maxim de posturi de 158).

Faţă de cele de mai sus, consideră oportună şi necesară aprobarea Organigramei şi
a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad,
aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile  şi
serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, motiv pentru
care a iniţiat prezentul proiect de hotărâre şi propune plenului Consiliului Local al
Municipiului Brad adoptarea acestuia în forma prezentată.

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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domnul consilier local, 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, necesită votul  majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv  8 consilieri locali.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier
local lipsă vot (Florin Ioan Străuţ), 1 consilier local absent motivat ( Aurel Vasile Circo),
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2015 privind aprobarea Organigramei şi
a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad,
aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile
publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Brad.

Punctul nr.2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a
cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat  din Municipiul Brad în  semestrul II  al
anului şcolar 2014-2015.

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 Referatul nr. 9934/19.03.2015
Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale propune aprobarea
numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
din Municipiul Brad în anul şcolar 2014-2015 la solicitarea unităţilor de învăţământ din
Municipiul Brad.

Criteriile pentru acordarea burselor şcolare au fost stabilite în Consiliile de
administraţie ale Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii Gimnaziale ,,Mircea
Sântimbreanu” Brad şi ale Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad şi au fost
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comunicate prin adresele nr.608/25.02.2015; nr.1073/11.03.2015  şi nr.283/13.03.2015.
Întrucât bursele şcolare, numărul acestora precum şi cuantumul fiecărei burse în

parte se aprobă semestrial prin hotărâre de consiliu, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care am propus aprobarea unui număr de 295 burse şcolare (166 burse de merit şi 129
burse sociale) ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din
Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2014-2015.

Cuantumul burselor şcolare propuse spre aprobare este acelaşi cu cel aprobat în anul
2014 şi se prezintă după cum urmează:

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

prevăzută în bugetul local al Municipiului Brad  pentru anul 2015  la capitolul bugetar
65.02 „Învăţământ”, titlul 59-Alte cheltuieli, alin. „Burse”.

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat .

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, necesită votul majorităţii  consilierilor locali
prezenţi,  respectiv  8 consilieri locali.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier
local „lipsă vot” ( Ioan Florin Străuţ), 1 consilier local absent motivat ( Aurel Vasile
Circo), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2015 privind aprobarea  burselor
şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor
acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat  din Municipiul Brad în
semestrul II  al anului şcolar 2014-2015 .

Punctul nr.3. Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a
unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase
sezoniere.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar, Florin
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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. 8978/12.03.2015 al
Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat propune, ca în fiecare an,
amenajarea teraselor sezoniere adiacente spaţiilor comerciale cu destinaţia de alimentaţie
publică din municipiul Brad.

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

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

Preţul de pornire al licitaţiei va fi cel prevăzut în caietul de sarcini, respectiv 16
lei/mp./lună, pe care l-a supus aprobării la art. 3 din proiectul de hotărâre.

La art. 4 a propus constituirea unei comisii formată din preşedinte, 3 membri şi un
secretar   pentru analizarea şi selectarea ofertelor.

A propus, de asemenea,  ca cele 15 terase să fie amenajate cu mochetă de trafic
intens şi delimitate cu pomi ornamentali sau ghivece de flori pentru a da un aspect cât mai
plăcut spaţiului.

În contextul celor de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus cele solicitate.

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier local,
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, Gheorghe Adrian Duşan, întreabă dacă s-ar putea diferenţia
chiria în funcţie de zone în Municipiul Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că aceste tarife au fost aprobate în
prealabil prin H.C.L., însă la sfârşitul acestui an, când se va impune o nouă aprobare, vom
ţine cont de cele propuse.

În continuare domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, solicită să se facă
propuneri pentru completarea comisiei de licitaţie.

Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ştefan, propune ca din comisia de licitaţie să
facă parte domnul consilier local, Ioan Hărăguş, propunere refuzată de către domnul
consilier local, Ioan Hărăguş.

Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, propune ca din comisia de licitaţie
să facă parte domnul consilier local, Mircea Incău, propunere refuzată de către domnul
consilier local, Mircea  Incău.

Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, propune ca din comisia de licitaţie să
facă parte domnul consilier local, Vasile Podaru.

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

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

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, a fost ales cu 15
voturi „pentru” domnul consilier local, Vasile Podaru, să facă parte din comisia de
licitaţie privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al
Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere.”

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 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 15 voturi „pentru”, 1 consilier
local „lipsă vot” (Ioan Florin Străuţ) şi 1 consilier local absent motivat (Aurel Vasile
Circo), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2015 privind închirierea prin
licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea
amenajării unor terase sezoniere.

Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul
A.N.L. 2004, situat în Brad, str. Nestor Lupei, jud. 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 Referatul nr.10.035/20.03.2014
Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului
Brad face cunoscut faptul că domnul  Sima Ioan Liviu solicită predarea locuinţei  nr. 25,
din blocul ANL 2004, corp B,  situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara, această
locuinţă devenind astfel liberă pentru repartizare.

În urma reactualizării şi analizării dosarelor solicitanţilor, Comisia socială de analiză
şi repartizare a locuinţelor  pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a
încheiat Procesul - verbal nr. 10.020/19.03.2015 prin care a propus repartizarea acestei
locuinţe, doamnei Raţ Carmen Aurica care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a
unei locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad, dezbaterea
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prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de studii

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat  şi domnul consilier local, 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.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
Vasile Podaru,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier
local „lipsă vot” (Florin Ioan Străuţ), 1 consilier local absent motivat (Aurel Vasile Circo),
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.33/2015 privind repartizarea unei locuinţe
din blocul A.N.L. 2004, situat în Brad, str. Nestor Lupei, jud. Hunedoara.

Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică  a
unei suprafeţe de teren de 7,30 mp. din proprietatea publică a Municipiului Brad, situat
pe str. Liceului.

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 nr.
46/2014 a fost aprobată închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 7,30 mp.
din proprietatea publică a Municipiului Brad, situat în Brad, strada Liceului în scopul
amplasării unui chioşc pentru comercializare îngheţată.

În urma licitaţiei publice organizată a fost încheiat un contract de închiriere care a
expirat în luna octombrie a anului 2014.

Terenul fiind liber şi situat în imediata apropiere a Muzeului Aurului Brad care este
vizitat de grupuri organizate şi foarte mulţi elevi, a considerat că în perioada de vară este
oportun a se amplasa în zonă un chioşc pentru comercializare îngheţată.

În acest scop şi ţinând cont de Referatul nr. 10103/20.03.2015 al Biroului pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat a  iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
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a  propus închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 7,30 mp. din
proprietatea publică a Municipiului Brad, situat pe strada Liceului.

A propus, de asemenea, aprobarea preţului de pornire a licitaţiei de 16 lei/mp./lună
chirie care s-a stabilit ţinând cont de tarifele reglementate prin HCL nr. 125/2014 privind
aprobarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru
anul 2015 .

A propus, aprobarea Caietului de sarcini, precum şi componenţa comisiei de
licitaţie.

Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
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, solicită să se facă propuneri pentru
alegerea unui consilier local care să facă parte din comisia de licitaţie.

Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ştefan, propune ca din comisia de licitaţie să
facă parte domnul consilier local, Vasile Podaru.

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

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

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, a fost ales cu 15
voturi „pentru” domnul consilier local, Vasile Podaru, să facă parte din comisia de
licitaţie privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 7,30 mp. din
proprietatea publică a Municipiului Brad, situat pe str. Liceului”.

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
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rândul 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 15 voturi „pentru” şi 1 consilier
local „lipsă vot” (Florin Ioan Străuţ) şi 1 consilier local absent motivat (Aurel Vasile
Circo), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.34/2015 privind închirierea prin
licitaţie publică  a unei suprafeţe de teren de 7,30 mp. din proprietatea publică a
Municipiului Brad, situat pe str. Liceului.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian solicită acordul Consiliului Local
Brad pentru a părăsi lucrările şedinţei, din motive personale.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune aprobării solicitarea domnului
consilier local şi cu unanimitate de voturi se aprobă.

Punctul nr.6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate
pentru delegarea serviciilor.

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 nr.
60/29.05.2009 s-a aprobat asocierea Municipiului Brad cu Judeţul Hunedoara, precum şi
cu unele unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor
judeţul Hunedoara” iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/27.08.2013 s-a aprobat
Documentul de Poziţie  (DP) privind modul de implementare a Proiectului ,,Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”.

A.D.I ”Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”
desfăşoară în conformitate cu prevederile din Acordul de Asociere, împreună cu U.I.P.
Consiliul Judeţean Hunedoara, consultantul de proiect AVENSA cât şi Consiliile Locale
membre A.D.I. un program comun care vizează:

- coordonarea implementării unei gestionări integrate a deşeurilor în judeţul
Hunedoara;

- dezvoltarea unei strategii comune privind operarea viitoare a sistemului de
gestionare al deşeurilor la nivel judeţean.

Fundamentarea opţiunii privind modul de gestionare a serviciului public de
salubrizare pe teritoriul judeţului Hunedoara  se realizează prin elaborarea unui Studiu de
Oportunitate pentru delegarea serviciilor de salubritate ale Sistemului de Management
Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara.

Având în vedere Referatul nr.7540/02.03.2015 al Compartimentului U.L.M şi ţinând
cont de prevederile legale în vigoare a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea celor solicitate.

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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
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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 8 consilieri locali.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14  voturi „pentru”,  2
consilieri locali „lipsă vot” (Cristian Serafim Leucian, Florin Ioan Străuţ), 1 consilier
local absent motivat (Aurel Vasile Circo), se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr.35/2015 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor.

Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rambursării cheltuielilor
efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Lungu Carla
Elena   din incinta Dispensarului  Policlinic 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.

Ajunge domnul consilier  local, Florin Ioan Străuţ.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin cererea înregistrată la Primăria

Municipiului Brad sub nr. 16075/19.09.2014 doamna Dr. Lungu Carla – Elena,
reprezentant legal al C.M.I. Dr. Lungu Carla – Elena a solicitat acordul Consiliului Local
Brad pentru modernizarea cabinetului medical pe care-l deţine cu chirie în scopul
desfăşurării activităţii de medicină de familie, spaţiu situat în incinta Dispensarului
Policlinic Brad.

În şedinţa ordinară a consiliului local din luna septembrie 2014, constatându-se
necesitatea executării lucrărilor, tâmplăria existentă aflându-se într-o stare avansată de
uzură datorită vechimii şi a intemperiilor şi ţinând cont de prevederile Noului Cod Civil,
Consiliul Local al Municipiului Brad şi-a dat acordul cu privire la executarea acestor
lucrări.

O parte a lucrărilor – montaj tâmplărie uşi şi ferestre, au fost efectuate, recepţionate



13

şi cheltuielile rambursate, conform H.C.L. nr. 124/2014.
Ulterior, doamna Dr. Lungu Carla - Elena, a depus documente justificative cu

privire la executarea  lucrărilor de zugrăvire, înlocuire pardoseli şi tavane, înlocuire
instalaţie  sanitară, înlocuire instalaţie electrică şi prin cererea nr. 8170/09.03.2015 a
solicitat rambursarea cheltuielilor efectuate în acest sens.

În urma constatării efectuării lucrărilor aprobate, reprezentanţii Primăriei
Municipiului Brad au întocmit un proces verbal de recepţie.

Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 9843/19.03.2015 al Biroului
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care am propus rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul
cu destinaţia  C.M.I. Dr. Lungu Carla - Elena  din incinta Dispensarului  Policlinic Brad în
sumă totală de 11.987,93 lei.

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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 consilier local, Dorel Leaha – Ştefan, solicită să se aibă în vedere
posibilitatea de a beneficia de fonduri de la Ministerul Dezvoltării în acest sens pentru a
nu mai face cheltuieli de la bugetul local. Este foarte bine că se fac aceste investiţii dar ar
fi păcat să alocăm bani din bugetul local dacă se pot face aceste reabilitări prin C.N.I.

Domnul Pimar,  Florin Cazacu, precizează că există precedente în acest sens,
respectiv: prin H.C.L. nr. 69/2010 s-a aprobat compensarea  sumei de 1.800 lei doamnei
dr. Uţescu Gabriela pentru reabilitarea cabinetului medical, prin H.C.L. nr. 15/2014 s-a
aprobat rambursarea cheltuielilor în sumă de 1.995,97 lei pentru lucrările de tâmplărie
PVC  executate la CMI Dr. Cotroază Dobromir Marius şi prin H.C.L. nr. 73/2014 s-a
aprobat rambursarea sumei de 3.509 lei pentru reabilitarea cabinetelor medicale către alţi
medici de familie. În continuare, arată că mai sunt înregistrate 2 astfel de cereri ale
domnului dr. Cotroază Dobromir Marius  şi respectiv a doamnei dr. Cotroază Dobromir
Mihaela, prin care se solicită aviz de principiu pentru modernizarea sălii de tratament,
respectiv înlocuire ferestre cu termopan şi a uşii de acces, urmând să depună un Deviz
după acordarea avizului de principiu de către consiliu local. Menţionează că şi la CMI
Lungu Carla tot de modernizare cabinet şi sală de tratament a fost vorba. Arată că doreşte
să stabilească împreună cu domnii consilieri locali o strategie pentru a împăca pe toată
lumea.

Arată că săptămâna trecută a fost la C.N.I. şi pe Lista lor de investiţii se află şi
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Spitalul Municipal Brad pentru reabilitare. Propune ca partea de ambulatoriu să fie
reabilitată prin proiectul de investiţii de la C.N.I. iar Urgenţa pe fonduri de la Ministerul
Sănătăţii.

Referitor la  rambursarea cheltuielilor către C.M.I. Lungu Carla, arată că suma de
1.1987,93  lei este cam mare comparativ cu situaţia actuală, dar nu este mare raportat la
cerinţele unui cabinet medical şi standardele europene. Pe lângă investiţiile care le face un
medic mai sunt şi dotările cabinetului medical (EKG, etc..) pe care  trebuie să le asigure şi
administraţia publică locală.

În ceea ce priveşte cererile domnilor dr. Cotroază, se va solicita prezentarea unui
Deviz de lucrări urmând ca apoi consiliul local să hotărască în consecinţă.

Domnul consilier local, Ionel - Daniel Adam, precizează că va trebui să se aprobe şi
cererile domnilor doctori Cotroază.

Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, arată că ar trebui limitate deocamdată
aprobările acestor solicitări până vedem dacă se materializează proiectul cu C.N.I..

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că ar trebui să se dea credit celor care fac
astfel de modernizări.

Domnul consilier local, Mircea Incău, întreabă dacă nu se poate mări chiria la acele
spaţii dacă tot se aprobă rambursări.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că aceste chirii sunt stabilite şi aprobate
prin H.C.L.

Domnul consilier local, Ioan Hărăguş, precizează că ar trebui să se ramburseze
suma solicitată, însă fără T.V.A., arătând că la o factură de 11 mii lei T.V.A. - ul ar fi 3
mii lei.

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că la Situaţia de lucrări prezentată T.V.A. - ul
este de 2.320,24 lei.

Domnul consilier local, Ionel - Daniel Adam, precizează că, din punctul dumnealui
de vedere, această investiţie este inoportună, iar dacă doresc lux să-şi facă singuri, arătând
totodată că i se par destul de mulţi acei 6 - 7 mii de lei rambursaţi pentru cheltuielile cu uşi
şi geamuri C.M.I. Lungu Carla.

Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că în luna septembrie 2014
consiliul local a avut un punct de vedere cu privire la rambursarea cheltuielilor efectuate
de C.M.I. Lungu Carla de care nu a ţinut nimeni cont, în sensul că s-a spus de către
consilierii locali să se limiteze cheltuiala doar la tâmplărie şi termopan. Nu i s-a transmis
ce s-a hotărât atunci iar acum nu se mai poate face nimic. Va trebui să se aprobe.  Solicită
ca de acum înainte să se stabilească concret de către consiliul local  lucrările care pot fi
realizate în scopul reabilitării cabinetelor medicale. Pentru obţinerea acordului de
principiu al consiliului local se impune prezentarea Devizului de lucrări.

De asemenea, solicită ca orice poziţie a consilierilor locali să fie menţionată în
procesul verbal al şedinţei şi să se ţină cont de ea, dat fiind faptul că în anul 2014 s-a dat
OK - ul doar pentru tâmplărie.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că este o situaţie destul de neplăcută,
însă precizează că procesul verbal al şedinţei se aprobă de către consiliul local în şedinţa
ordinară a lunii următoare, ceea ce s-a şi întâmplat cu procesul verbal al şedinţei ordinare
din luna septembrie 2014. Totodată prezintă şi corespondenţa care s-a purtat cu C.M.I.
Lungu Carla şi anume:

- cererea nr. 16075/19.09.2014 a d-nei dr. Lungu Carla Elena prin care solicita
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acordul pentru executarea lucrărilor  de înlocuire tâmplărie din lemn cu tâmplărie
PVC cu termopan ( uşi şi ferestre), pardosea, zugrăvit;

- adresa nr. 17829/08.10.2014 a Municipiului Brad - Primăria prin care s-a dat
Acordul de principiu.

Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că, consiliul local a fost de acord
doar cu înlocuirea uşilor şi a geamurilor.

Domnul consilier local, Ioan Hărăguş, solicită să se scadă tâmplăria şi să se aprobe
restul.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest deviz nu are inclus termopanul,
contravaloarea acestuia fiind rambursată prin H.C.L. din anul 2014.

Menţionează că dacă în luna noiembrie 2014 nu reuşea să obţină demararea
proiectului de reabilitare al Policlinicii prin C.N.I., obiective prioritare pe Lista de
investiţii a bugetului Municipiului Brad pentru anul 2015 ar fi fost Policlinica şi Piaţa
Agroalimentară care arată groaznic.

Domnul Primar, Florin Cazacu, mai precizează că aceste cabinete medicale sunt
proprietatea publică a Municipiului Brad şi oricând medicii de familie pot fi scoşi din
acele spaţii. De exemplu, dacă administraţia publică locală împreună cu conducerea
Spitalului Municipal Brad hotărăsc mutarea secţiei de interne la etajul I din Policlinica
Brad, investiţiile efectuate de către aceştia vor rămâne în spaţiile respective. Totodată,
menţionează că înlocuirea tâmplăriilor şi a uşilor este foarte necesară.

Domnul consilier local, Mircea Incău, întreabă ce rost mai au aceste amenajări ale
cabinetelor dacă Policlinica este prinsă în proiectul de reabilitare.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că aceste amenajări au fost aprobate şi
executate în prealabil, însă la Policlinică mai sunt multe de reabilitat şi anume: spaţiile
comune, holurile, acoperişul, etc. Spre exemplu, în urma unui control, administraţia
publică locală a fost obligată să reabiliteze o baie care a costat 3.500 lei.

Proiectul de reabilitare al Policlinicii este mult mai amplu, el presupune lifturi
exterioare, reabilitare mansardă pentru locuinţe de serviciu, tarcret, tavane false, sistem de
termoizolaţie a întregii clădiri. Doar valoarea proiectului pentru clădirea Policlinicii este
de 22 mii euro.

Policlinica, Piaţa, Cinematograful, străzile sunt emblema Municipiului Brad şi cu
cât se vor demara mai repede aceste proiecte cu atât şansa de a accesa fonduri este mai
mare.

Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită a se reveni la discuţiile cu privire la
aprobarea rambursării cheltuielilor care fac obiectul acestui proiect de hotărâre precum şi
analizarea cererilor formulate de către domnul dr. Cotroază Dobromir Marius şi doamna
dr. Cotroază  Dobromir Mihaela.

Domnul consilier local, Ioan Hărăguş, întreabă câţi zugravi angajaţi are Spitalul
Municipal Brad şi dacă li s-ar da materialele necesare nu ar putea efectua ei aceste lucrări.
Totodată întreabă ce au zugrăvit ultima dată.

Domnul Manager, Florin Jurca, menţionează că sunt angajaţi 2 zugravi şi că au
zugrăvit secţia de Interne, iar în prezent se lucrează la secţia Chirurgie, precizând că doar
materialele costă  sute de milioane.

Domnul Primar, Florin Cazacu, pune în vedere executivului Primăriei Municipiului
Brad ca la cererile formulate de către domnul dr. Cotroază Dobromir Marius şi doamna
dr. Cotroază Dobromir Mihaela să se solicite depunerea unor documente suplimentare
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necesare în vederea analizării şi eventual a acordării avizului de principiu de către
consiliul local.

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune
proiectul de hotărâre la vot.

Întreabă: Cine este „pentru” – nu ridică mâna nici un consilier local;
Cine este „împotrivă” - nu ridică mâna nici un consilier local;
Cine „se abţine” - nu ridică mâna nici un consilier local.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în această situaţie toate discuţiile nu
şi-au avut rostul. Mai mult, menţionează că dumnealui nu este avocatul niciunui doctor,
exprimându-şi nemulţumirea că, după ce consiliul local a dat avizul de principiu în
septembrie 2014 privind rambursarea cheltuielilor către C.M.I. Lungu Carla, toate
comisiile de specialitate au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, acum nici un
consilier nu-şi exprimă votul cu privire la acest  proiect, dovedind astfel neseriozitate în
relaţiile cu cetăţenii.

Domnul consilier local, Mihai Mureş, întreabă dacă doamna doctor Lungu Carla
Elena a fost informată că suma solicitată  este cam mare şi dacă nu ar avea
disponibilitatea de a suporta o parte din cheltuieli.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că o asemenea situaţie  nu se poate
negocia, însă consilierii locali pot să accepte spre rambursare doar o parte din sumă.

Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune următorul amendament:
„rambursarea doar a 75% din sumă”.

Domnul consilier local, Ionel - Daniel Adam propune următorul amendament:
„rambursarea doar a 50% din sumă.”

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă mai sunt şi alte
propuneri.

Domnul consilier local, Viorel Băda, precizează că este foarte important să fie
ajutaţi medicii de familie dar trebuie să se ţină cont că România a intrat în UE, că suntem
cetăţeni europeni iar cei care vin să se trateze merg la medicii specialişti şi la urgenţă, deci
trebuie avute în vederea reabilitării şi secţiile de specialitate din spital, precum şi Urgenţa
pentru că de acolo rezultă calitatea serviciilor medicale.

Domnul Primar, Florin Cazacu, apreciază că trebuie reabilitate toate secţiile,
inclusiv trotuarul şi mansarda Policlinicii.

Domnul consilier local, Ionel - Daniel Adam, precizează că din punctul său de
vedere nu ar accepta nici un decont la nimeni.

Domnul Primar, Florin Cazacu, reaminteşte că acele cabinete sunt proprietatea
publică a Municipiului Brad şi că anterior au fost aprobate fără discuţii rambursări de
cheltuieli pentru reabilitarea acestor spaţii.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot amendamentul propus
de către domnul consilier local, Mihai Mureş, şi întreabă :

Cine este „pentru” – 7 voturi;
Cine este „împotrivă” – 7 voturi;
Cine „se abţine” – 1 abţinere.

Având în vedere rezultatul votului, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,
arată că amendamentul propus nu a trecut, întrucât pentru aprobarea acestuia sunt necesare
8 voturi „pentru”.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot amendamentul propus
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de către domnul consilier local, Ionel – Daniel  Adam, şi întreabă :
Cine este „pentru” – 7 voturi;
Cine este „împotrivă” – 5 voturi;
Cine „se abţine” – 3 abţineri.

Domnul Primar, Florin Cazacu întreabă că dacă nu au trecut amendamentele
rămâne varianta proiectului de hotărâre astfel cum a fost iniţiat.

Având în vedere rezultatul votului, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,
arată că amendamentul propus nu a trecut, întrucât pentru aprobarea acestuia sunt necesare
8 voturi „pentru”.

Domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, arată că nu a trecut nici un
amendament şi solicită domnului preşedinte de şedinţă să supună proiectul de hotărâre la
vot.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune proiectul de hotărâre la vot.
Întreabă: Cine este „pentru” – 8 voturi (consilieri locali: Fabius Tiberiu Kiszely,

Ancuţa Miheţ, Dorel Leaha Ştefan, Vasile Podaru, Mihai Mureş, Viorel Băda, Angela
Suciu, Florin Ioan Străuţ) ;

Cine este „împotrivă” – 5 voturi (consilieri locali: Ioan Hărăguş, Camelia
Ioana Mirică, Ionel - Daniel Adam, Ovidiu Nicolae Jurj, Mircea Incău);

Cine „se abţine” - 2 abţineri (consilieri locali: Gheorghe Adrian Duşan,
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  majorităţii membrilor
prezenţi, respectiv  8 consilieri locali.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 8 voturi „pentru”
(Fabius Tiberiu Kiszely, Ancuţa Miheţ, Dorel Leaha Ştefan, Vasile Podaru, Mihai Mureş,
Viorel Băda, Angela Suciu, Florin Ioan Străuţ), 5 voturi „împotrivă” (Ioan Hărăguş,
Camelia Ioana Mirică,  Ionel - Daniel Adam, Ovidiu Nicolae Jurj, Mircea Incău), 2
abţineri (Gheorghe Adrian Duşan, Bogdan Mihai Ştefan), 1 consilier local lipsă vot
(Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent motivat (Aurel Vasile Circo) , se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.36/2015 privind aprobarea rambursării
cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr.
Lungu Carla Elena   din incinta Dispensarului  Policlinic Brad.

Punctul nr. 8. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local  nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale
al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul
Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
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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 adresa nr. 1569/06.03.2015,
Spitalul Municipal Brad ne face cunoscută demisia domnului economist Pavel Adrian din
Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Brad solicitând totodată şi desemnarea
unui alt reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad pentru a face parte din
acest Consiliu de Administraţie ca membru titular.

În contextul celor de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus cele solicitate, lăsând la latitudinea Consiliului Local al Municipiului Brad
desemnarea unui  nou reprezentant – economist pentru a face parte din acest consiliu de
administraţie.

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 Primar, Florin Cazacu, o roagă pe doamna Secretar, Carmen-Irina Bora să
dea citire prevederilor legale privind incompatibilitatea consilierilor locali.

Doamna Secretar, Carmen-Irina Bora dă citire art. 88 alin. d  şi art. 90 alin.1 din
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, solicită domnilor consilieri să facă
propuneri pentru alegerea unui reprezentant al consiliului local în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Municipal Brad.

Domnul consilier local, Mihai Mureş, a propus ca din Consiliul de Administraţie al
Spitalului Municipal Brad să facă parte domnul economist  Ioan Faur.

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. I 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.

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, a fost ales cu 15
voturi „pentru” domnul economist, Ioan Faur să facă parte din Consiliul de Administraţie
al Spitalului Municipal Brad.”

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre
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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 8 consilieri locali.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Vasile Podaru,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier
local lipsă vot (Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent motivat (Aurel Vasile
Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2015 privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr.73/2010 privind aprobarea transferului
managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul
Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad,
judeţul Hunedoara.

Punctul nr.9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna februarie 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. 9054/13.03.2015, nr. 9085/13.03.2015, nr. 9926/19.03.2015 şi
nr. 6767/19.03.2015 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,
pentru luna februarie 2015.

În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Procesul verbal de inspecţie nr.
9961/19.03.2015 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 pentru luna februarie 2015, în sumă de 6.098,40 lei
după cum urmează:

- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad 1.286,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea   Sântimbreanu” Brad 1.512 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad 1.210,00  lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad 2.090,40  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, Dorel Leaha - Ştefan, 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
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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 Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale
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,
Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier
local lipsă vot (Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent motivat (Aurel Vasile
Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2015 privind aprobarea
decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare
pentru luna februarie 2015.

Suplimentar 1. Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii
„C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA
CINEMATOGRAF  „ZARANDUL” 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 pornind de la necesitatea extremă de
reabilitare a clădirii Cinematografului „ZARAND” din Brad, precum şi ţinând seama de
incapacitatea financiară a bugetului local de susţinere a acestei investiţii, estimate la 4.250
mii lei, s-a iniţiat procedura de includere a acestui obiectiv în Lista – Sinteză a obiectivelor
de investiţii pe 2015 care urmează să se finanţeze din „Programul Naţional de Construcţii
de Interes Public sau Social”, Subprogramul „Săli de Cinema” aprobat prin O.G.. nr.
16/2014. Conform acestui Program, finanţatorul majoritar este COMPANIA
NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII S.A. BUCUREŞTI, din cadrul M.D.R.A.P., iar bugetul
local va avea obligaţia suportării cheltuielilor reprezentând Sistematizarea pe verticală,
branşamentele la reţelele de utilităţi publice, documentaţiile tehnico-economice însoţite de
avize – acorduri impuse prin Certificatul de Urbanism precum şi cheltuielile de întreţinere
şi exploatare pe o perioadă de minim 15 ani.

Pentru a beneficia de finanţarea obiectivului prin acest Program Naţional, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre, prin care a propus:

- predarea amplasamentului viabilizat conform documentelor urbanistice,
liber de sarcini, la C.N.I. Bucureşti pe perioada realizării investiţiei;

- aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile;
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- aprobarea utilizării terenului public adiacent imobilului pentru depozitarea
de materiale şi organizare de şantier.

Totodată, se va depune angajamentul menţinerii destinaţiei obiectivului ca „Sală de
Cinema” şi asigurarea întreţinerii pe o perioadă de minim 15 ani.

În contextul  celor de mai sus am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului viabilizat conform
documentelor urbanistice şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARAND”
BRAD”.

Întrucât prin Hotărârea Guvernului nr. 1792/2006 a trecut în proprietatea
Municipiului Brad şi administrarea Consiliului Local Brad din totalul de teren de 1.062
mp. doar o suprafaţă de 788 mp. teren era necesară efectuarea unei dezmembrări
topografice. În urma acestei dezmembrări a rezultat un C.F. nou în care figurează numai
Municipiul Brad şi Consiliul Local Brad, şi anume C.F. nr. 65297 Brad.

Faţă de acestea propun, de  asemenea, ca la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri să se abroge Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2015.

Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, 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. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul a două treimi din
numărul total al 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 15 voturi „pentru”, 1 consilier
local (lipsă vot) şi 1 consilier local absent motivat (Aurel Vasile Circo) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2015 privind predarea către  Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de
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Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA
CINEMATOGRAF  „ZARANDUL” BRAD”

Suplimentar 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice
faza Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE LĂCAŞ DE CULT MARTORII
LUI  IEHOVA” str. Nestor Lupei, nr. 15, Municpiul 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 prin Referatul nr. 10124/23.03.2015
Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului propune aprobarea documentaţiei
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru  „CONSTRUIRE LĂCAŞ DE CULT
MARTORII LUI IEHOVA” str. Nestor Lupei, nr. 15, Municipiul  Brad, conform
Proiectului nr. 750/2014, întocmit de proiectant de specialitate C&M GEPROTIM S.R.L.
Brad, arhitect Cornel Crâng.

Ţinând cont de Avizul Tehnic nr.8/1/7584/19.03.2015 al Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local Brad, de Raportul
informării şi consultării publicului  nr. 10123/23.03.2015,  precum şi de  Punctul de vedere
nr.10125/23.03.2015 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, am iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care am propus cele solicitate.

Menţionez că beneficiarii proiectului sunt: Bortaş Dumitru şi Bortaş Rodica.
Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al

Municipiului Brad, urmând ca eliberarea autorizaţiei de construire să se facă în
concordanţă cu prevederile acestora precum şi ale Legii nr.350/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.

Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, 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
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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. e 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 15 voturi „pentru”, 1 consilier
local lipsă vot (Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent motivat (Aurel Vasile
Circo), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2015 privind aprobarea
documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE
LĂCAŞ DE CULT MARTORII  LUI  IEHOVA” str. Nestor Lupei, nr. 15, Municpiul
Brad.

Suplimentar 3. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr. 106/2014 privind actualizarea şi modificarea Documentaţiei tehnico-
economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi
bituminoase uşoare DC-10 (DN76) – Valea Bradului – Potingani km 5+300- km 7+300
Municipiul 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 prin Referatul nr. 10435/25.03.2015,
Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii propune actualizarea Devizului
General pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10  (DN76)
– Valea Bradului – Potingani  km 5+300- km 7+300 Municipiul Brad, judeţul Hunedoara”,
care are o valoare totală de 1557.936,54 lei cu T.V.A., din care C+M este de 1.400.783,17
lei cu T.V.A.

Ţinând cont solicitarea Consiliului Judeţean Hunedoara înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 4566/04.02.2015, precum şi de prevederile  Anexei  nr. 4 pct. A
din art. 5 lit. d a  H.G. nr. 28/2008 potrivit căreia: „Devizul general întocmit la faza de
proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se
actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă:

d) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a
obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţii” am iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care am propus cele solicitate, respectiv modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului
Local nr. 106/2014.

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe 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
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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 şi e 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 15 voturi „pentru”, 1 consilier
local „lipsă vot” (Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent motivat (Aurel
Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2015 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 106/2014 privind actualizarea şi modificarea
Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de
investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10 (DN76) – Valea Bradului –
Potingani km 5+300- km 7+300 Municipiul Brad, judeţul Hunedoara.

Suplimentar 4. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr. 110/2014 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a
cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC - 10 BRAD –
VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300”.

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 Referatul nr. 10436/25.03.2015
Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii propune, în urma actualizării
Devizului General după finalizarea procedurilor de achiziţie publică şi după încheierea
contractului de execuţie de lucrări,  aprobarea modificării sumei care reprezintă contribuţia
bugetului local la compensarea cheltuielilor neeligibile, aferente proiectului
„MODERNIZARE DC-10 BRAD – VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300” de la
suma de 69.890 lei cu T.V.A. care a fost cuprinsă în Lista Sinteză a lucrărilor de investiţii
pe anul 2014, cap. Documentaţii tehnico-economice, la suma de 33.445,71 lei cu T.V.A.
care este cuprinsă în Lista –Sinteză a lucrărilor de investiţii pe anul 2015, cap.84 –
Transporturi.

În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de prevederile legale în vigoare, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  cele solicitate, respectiv modificarea art. 1
din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2014.

Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe 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
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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 şi e  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 15 voturi „pentru”, 1 consilier
local „lipsă vot” (Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent motivat (Aurel
Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2015 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 110/2014 privind aprobarea cofinanţării de la
bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -
10 BRAD – VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300”.

Punctul nr.10. Informarea nr. 9819/19.03.2015 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.11. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- cererea nr. 8919/12.03.2015 a doamnei  Abrudan  Adriana, reprezentanta

S.C. A&D Adriana Com S.R.L. prin care se solicită cumpărarea unui teren pe care-l
deţine în concesiune,  în suprafaţă de 13 mp., pe care se află edificată construcţia
„Extindere spaţiu comercial”.

În urma analizării acestei solicitări, domnii consilieri locali şi-au însuşit punctul
de vedere al Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat prin care se arată că
deţinătorul în concesiune al terenului a extins spaţiul comercial deţinut în proprietate la
parterul blocului 1, spaţiu cu destinaţia de bar.

Durata concesiunii este de 25 de ani începând cu data de 01.12.2005, în prezent
redevenţa anuală datorată fiind de 157 lei.

În concluzie, terenul concesionat este parte a trotuarului aferent străzii Republicii,
face parte din domeniul public al Municipiului Brad şi nu poate face obiectul unei vânzări.

Suplimentar 5. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a
Municipiului Brad pe anul 2015.

Domnul Primar, Florin Cazacu, prezintă pe scurt acest raport.
Domnii consilieri locali au luat act despre acest raport.

Suplimentar 6. Adresa nr. 10290/24.03.2015  a Municipiului Brad - Primăria,
prin care se solicită Ministerului Sănătăţii sprijin financiar de până la 835.799 lei pentru
Spitalul Municipal Brad – în vederea extinderii Compartimentului de primiri urgenţe.

Domnii consilieri locali au luat act despre acest demers.

Suplimentar 7. Informarea nr. 10127/23.03.2015 a Compartimentului U.L.M.
prin care sunt prezentate hotărârile de la nr. 1/2015 la nr. 9/2015 ale Adunării Generale a
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A.D.I. „AQUA PREST HUNEDOARA”care au fost adoptate în şedinţa din data de
17.03.2015.

Domnii consilieri locali au luat act despre acestea.

Suplimentar 8. Informarea nr. 10.319/24.03.2015 a Compartimentului Protecţie
Civilă cu privire la Hotărârea nr. 2/2015 a Adunării Generale a A.D.I. „Serviciul Judeţean
pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” prin care s-a aprobat cotizaţia anuală de 2,5
lei/locuitor care urmează a fi achitată de către membrii asociaţiei.

Domnii consilieri locali au luat act de aceasta.

Suplimentar 9. Adresa nr. 2037/26.03.2015 a Spitalului Municipal Brad prin
care se înaintează spre aprobare Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, rectificat,
avizat de Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu,  prezintă punctul de vedere al Serviciului Buget,
Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale prin care se arată că potrivit art. 49 alin.5
din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Municipal Brad se
face prin dispoziţia primarului, însă, solicită totuşi şi acordul consiliului local în acest
sens.

Domnii consilieri locali, cu unanimitate de voturi, dau Acordul de principiu cu
privire la aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al
Spitalului Municipal Brad prin dispoziţia primarului.

Se trece la următorul punct şi anume: DIVERSE.

Domnul Primar, Florin Cazacu aminteşte că potrivit H.C.L. nr. 135/2014, sistarea
furnizării energiei termice se va face la data de 31 martie 2015.

Proiectul POSDRU  „PAŞI ÎN EDUCAŢIA TUTUROR”  ID 153549 depus în
cadrul cererii de proiecte 181, Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a
şcolii prin care se solicită sprijin financiar pentru cofinanţarea proiectului, în valoare de
2% din valoarea totală, în sumă de 32.717,86  lei, inclusiv T.V.A..

În continuare domnul Primar, Florin Cazacu solicită doamnei consilier local, Ancuţa
Florentina Miheţ să prezinte proiectul mai  sus amintit, dumneaei, în calitate de director al
Şcolii „Mircea Sântimbreanu” Brad fiind „partener”  al acestui proiect.

În urma prezentării făcute, domnul Primar, Florin Cazacu precizează că această
sumă nu este cuprinsă în Bugetul Municipiului Brad pe anul 2015, dar, dacă se va
identifica, va fi alocată în cadrul unei rectificări de buget.

Domnii consilieri locali au luat act de aceasta.

Adresa nr. 1984/24.3.2015  a Spitalului Municipal Brad, prin care se prezintă
analiza activităţii medicale a Spitalului Municipal Brad pe luna februarie 2015 comparativ
cu media anului 2014. Domnul Primar, Florin Cazacu a prezentat pe scurt această adresă.
Domnii consilieri locali au luat act de aceasta.

Adresa nr. 15/24.03.2015 a doamnei dr. Cotoază - Dobromir Mihaela şi a
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domnului dr. Cotroază - Dobromir Marius Relu prin care se solicită aviz de principiu
pentru modernizarea cabinetului medical în care-şi desfăşoară activitatea.

Aceste cereri au fost analizate şi discutate în contextul proiectului de hotărâre de la
punctul 7 de pe ordinea de zi, urmând ca executivul Primăriei Municipiului Brad  să
solicite depunerea unor documente suplimentare necesare în vederea analizării şi eventual
a acordării avizului de principiu de către consiliul local.

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de
26.03.2015.

Brad, 26.03.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 SECRETAR,

VASILE PODARU CARMEN-IRINA  BORA


