ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VE RBAL
încheiat azi, 26 iulie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 26 iulie 2018 s-a făcut în data de 20 iulie 2018 prin Dispoziţia nr. 406/20.07.2018 a
Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale
art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din
Municipiul Brad, precum şi în Periodicul de informare al Consiliului Municipal Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 20 iulie 2018, conform
tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie
La şedinţă au participat 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în
satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn şi
domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Secretar, CarmenIrina Bora .
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu – director al S.C.
TERMICA BRAD S.A. și doamna ec. Mariana Bordea – Contabil şef al S.C. TERMICA
BRAD S.A..
Domnul consilier local, Vasile Bârea, dorește ca la ședința ordinară din data de 26
iulie 2018 să se audieze Imnul Național al României în întregime, având în vedere că peste
numai 3 zile se împlinesc 170 de ani de când a fost cântat pentru prima dată ”Deșteaptă-te,
române!” și tot peste 3 zile se aniversează Ziua Imnului Național al României.
Atât domnul primar, cât și consilierii în unanimitate au fost de acord cu cele propuse
de către domnul consilier local, Vasile Bârea.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi
prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doamna Secretar, Carmen - Irina
Bora, 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 Secretar, Carmen – Irina Bora, supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 20 iunie 2018 care a fost

aprobat cu 17 voturi "pentru” , precum și procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliul
Local al Municipiului Brad din 19 iulie 2018 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru” .
Totodată, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv,
are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepția
situațiilor prevăzute de art. 57 alin. 4^1 și art. 101 alin. 3^1.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt
nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ.
Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata
prezentării materialelor și dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II 2018 a
Municipiului Brad și a instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2018 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional de
Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva"- Ediţia a XIX-a – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii bănești elevilor și profesorilor
coordonatori care au obținut rezultate deosebite la concursurile naționale pe discipline de
învățământ, precum și sportivilor care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive
naționale oficiale și internaționale - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în
suprafață de 150,00 mp. teren, situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara
în scopul amenajării unui service auto – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale ”Horia,
Cloșca și Crișan” Brad a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Brad iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan
Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT ÎN SPAȚIU

COMERCIAL” municipiul Brad, strada 1 Iunie, bl. B10, sc.2, ap.1, județul Hunedoara –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de achiziție publică având ca
obiect ”Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad constând
în: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor
similare; operarea separată și administrarea Stației de transfer Brad; operarea și
administrarea Stației de transfer Brad; operarea și administrarea Stației de sortare Brad;
transportul la distanță a deșeurilor la facilitățile de tartare/depozitare”, din cadrul
proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara” – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru Spitalul Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
11. Raportul nr. 17956/11.07.2018 privind activitatea asistenților personali
desfășurată în semestrul I al anului 2018 al Serviciului Public de Asistență Socială Brad.
12. Informarea nr. 15.690/11.06.2018 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
13. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, supune la vot ordinea de zi
prezentată care se aprobă cu 17 voturi "pentru” .
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, întreabă dacă sunt modificări
sau suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele puncte:
Suplimentar 1. Adresa nr. 1237/23.07.2018 a S.C. TERMICA BRAD S.A..
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Adresa nr. 1218/18.07.2018 a S.C. TERMICA BRAD S.A..
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, supune aprobării suplimentările la Ordinea de
zi propuse, care se aprobă cu 17 voturi "pentru” .
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, supune aprobării Ordinea de zi
în ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe
trimestrul II 2018 a Municipiului Brad și a instituțiilor și serviciilor subordonate
Consiliului Local Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor art. 49 alin. 12
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobare
Consiliului Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă execuţia
bugetară a anului precedent, fapt pentru care am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin
care am propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2018 a Municipiului Brad şi a
instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad .
Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus, la articolul 1,
aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2018 a Municipiului Brad, după cum
urmează:
(1) - la venituri în sumă de 14.227.056 lei din care la secţiunea de funcţionare
12.217.155 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 2.009.901 lei;
(2) - la cheltuieli în sumă de 9.516.627 lei, din care la secţiunea de funcţionare
8.316.826 lei şi la secţiunea de dezvoltare 1.199.801 lei;
(3) - un excedent bugetar de 4.710.429 lei din care la secţiunea de funcţionare
3.900.329 lei şi la secţiunea de dezvoltare 810.100 lei.
La articolul 2 a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2018 a
instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează:
(1) - la venituri în sumă de 13.109.924 lei ;
(2) - la cheltuieli în sumă de 12.378.726 lei;
(3) - un excedent bugetar de 731.198 lei.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată, invocând în susţinerea propunerii sale
prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire

raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 95/2018 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II 2018 a Municipiului
Brad și a instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2018 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, 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 rectificarea bugetară propusă spre
analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului
bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.1, lit. a
şi b, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului
de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite”.
Având în vedere faptul că la buget s-au încasat venituri în plus față de cele
prognozate în sumă de 244,67 mii lei, precum și faptul că pentru ducerea la îndeplinire a
Deciziei Curții de Conturi nr. 65/29.07.2017 s-a încasat suma de 59,96 mii lei, reprezentând
plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, respectiv TVA supra
compensare, la titlul bugetar “Energie termică”, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018.
Astfel propune majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2018 atât
la venituri, cât si la cheltuieli cu 244,67 mii lei după cum urmează:

- la venituri se modifică următoarele capitole bugetare:
- 07.02 – „Impozite și taxe pe proprietate”…………………… 141,20 mii lei;
- 30.02. – „Venituri din proprietate” …………………………… 58,30 mii lei;
- 37.02. – „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile” ………17,40 mii lei;
- 48.02. – „Sume primite de la UE și alți doritori” ……………….27,77 mii lei.
- la cheltuieli se modifică următoarele capitole bugetare:
- 51.02 - ”Autorități publice și acțiuni externe”………………...…25,50 mii lei;
- 65.02 – „Învățământ”………...…………………………………...90,00 mii lei;
- 67.02 – „Cultură , recreere și religie”………………………………52,40 mii lei;
- 70.02. – „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” ……………….27,77 mii lei
- 84.02 - ”Transporturi”……………………………………..………49,00 mii lei.
- la capitolul bugetar 81.02 „Combustibili și energie” s-a încasat suma de 59,96
mii lei reprezentând plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, sumă ce
va fi alocată la titlul „Energie termică”.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată, invocând în susţinerea propunerii sale
prevederile Secţiunii a II-a din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 precum şi
ale art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare..
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 96/2018 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru Festivalul
Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva"- Ediţia a XIX-a –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, 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. 575/29.05.2018,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.14.810/31.05.2018, se face cunoscut faptul
că în perioada 1 - 6 august 2018 se va desfăşura, în judeţul Hunedoara, cea de - a XIX - a
Ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva",
organizat de către Palatul Copiilor Deva.
Totodată se solicită aprobarea organizării paradei portului, cântecului şi a dansului
popular şi prezentarea unui spectacol din cadrul festivalului la Brad, în data de 5 august
2018, între orele 17,00 - 21,00.
Având în vedere că la această manifestare vor participa ansambluri folclorice din 5
țări străine și 11 județe din țară, respectiv între 350 – 400 de artişti pentru care va trebui
asigurată masa, se impune alocarea unei sume pentru cheltuielile de protocol.
Faţă de cele de mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus alocarea
sumei de 20.000 lei din bugetul local al Municipiului Brad, de la capitolul bugetar 67.02 –
Cultură, recreere şi religie, reprezentând cheltuieli de protocol cu delegaţiile străine
participante la Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret "Carpatica Deva" ,
spectacol care va avea loc în Municipiul Brad în data de 5 august 2018 .
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată, invocând în susţinerea propunerii sale
prevederile art. 1, alin. 1 şi 2, art. 4 alin. 1 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,
actualizată, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 36 alin. 1, art. 4 lit. a, art. 7 lit. a şi art. 45 alin. 2 lit. a şi
lit. f din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,

doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 și lit. f din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv
9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha – Ștefan, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 97/2018 privind alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional de Folclor
pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva"- Ediţia a XIX-a.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii bănești elevilor și
profesorilor coordonatori care au obținut rezultate deosebite la concursurile naționale pe
discipline de învățământ, precum și sportivilor care au obținut performanțe deosebite la
acțiunile sportive naționale oficiale și internaționale – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, 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 investiția în oameni, mai ales pentru
creșterea performanțelor școlare și profesionale are drept consecință conturarea unor
categorii de tineri care să aibă o percepție reală a exigențelor noii societăți. Efortul
sistematizat al elevilor, pe care aceștia îl depun în procesul instructiv-educativ, îi răsplătește
atât prin acumularea de cunoștințe, cât și prin deschiderea de noi perspective pentru viitorul
lor. Trăim într-o societate care ar trebui să aprecieze și să recompenseze mai mult
performanța, în speță și pe cea școlară.

În actualul context socio - economic trebuie să recunoaștem valorile, să le
recompensăm și să le motivăm. Acești elevi deosebiți sunt adevărați ambasadori ai
municipiului Brad, prin rezultatele pe care le - au obținut la concursurile naționale pe
discipline de învățământ în anul școlar 2017-2018.
În același timp trebuie să recunoaștem și să apreciem munca profesorilor care
pregătesc acești elevi și să motivăm interesul lor pentru atingerea unor performanțe
notabile.
Totodată este necesar să existe o modalitate prin care să aducem în lumina
reflectoarelor sportivii legitimați la cluburile sportive din municipiul Brad care au obținut
performanțe deosebite la acțiunile sportive naționale oficiale și internaționale, care prin
munca lor au reușit să facă cinste de-a lungul timpului Municipiului Brad.
Faţă de cele de mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus alocarea
sumei de 8.700 lei din bugetul local al Municipiului Brad, de la capitolul bugetar 67.02 –
Cultură, recreere şi religie, reprezentând premii bănești acordate elevilor și profesorilor
coordonatori din cadrul școlilor din municipiul Brad care au obținut rezultate deosebite la
concursurile naționale pe discipline de învățământ și premii bănești acordate sportivilor
legitimați la cluburile sportive din municipiul Brad care au obținut performanțe deosebite la
acțiunile sportive naționale oficiale și internaționale.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată, invocând în susţinerea propunerii sale
prevederile art. 9 alin. 2 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ale art. 12 alin.
5, art. 20 alin. 1 din Legea educației naționale nr. 1/2011.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Adrian Petruş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în urma documentelor prezentate de
către unitățile școlare s-a identificat un elev în plus, astfel că trebuie adăugați încă 500 lei la
suma alocată iar pentru corecta informare a opiniei publice, până anul trecut, sumele
acordate ca și premii s-au acordat de către sponsori inimoși, la propunerea Primăriei
Municipiului Brad, dar din acest an, pe lângă sponsori care vor da premii pentru cei cu
rezultate deosebite la nivel județean, se pot acorda sume și din bugetul local pentru
rezultatele bune obținute la competițiile naționale.

Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă ce trebuie făcut cu cei care nu au
performanță, mai precis cu acele cadre didactice care din punctul dumnealui de vedere ar
merita ”lingura de lemn” drept premiu.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, apreciază că sumele sunt mult mai generoase în
acest an, îl bucură faptul că există intenția de a premia elevii care au obținut rezultate la
nivel județean, dar trebuie stimulați și copii și profesorii, sens în care propune un
amendament pentru ca și profesorul care a pregătit copii de la concursurile naționale și
județene să primească 500 lei.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că s-a analizat cu mult discernământ
modalitatea de acordare a premiilor, astfel că profesorii, în cele din urmă, tot aceeași sumă
ca și elevii vor primi întrucât vor fi premiați și pentru rezultatele obținute la județ.
Mai mult, au fost chemați și antrenorii de la Clubul Sportiv ”Armata – Aurul” Brad
și de la Empi Karate Brad și s-a stabilit să se acorde premii la fel tuturor sportivilor.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că în această situație va renunța la
amendamentul propus.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune următorul amendament:
”În urma adresei nr. 2465/20.06.2018 a Colegiului Național ”AVRAM IANCU” Brad
înregistrată la Primăria Municipiului Brad cu nr. 18797/24.07.2018, se impune modificarea
nr. de elevi și de profesori coordonatori premiați pentru performanțele obținute la
concursurile naționale pe discipline de învățământ. Astfel, se va include eleva Iancu
Bianca, cu un rezultat individual la Faza Națională a Concursului Național de Dezbateri
Academice și doamna profesor coordonator Coroi Livia.
Având în vedere cele de mai sus, se impune modificarea proiectului de hotărâre
privind acordarea de premii bănești elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut
rezultate deosebite la concursurile naționale pe discipline de învățământ, precum și
sportivilor care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive naționale oficiale cu
informațiile primite de la Colegiul Național ”AVRAM IANCU” Brad și cu sumele aferente,
urmând ca fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor ce vor fi suportate din
Bugetul Local al Municipiului Brad pe anul 2018, să fie în valoare de 9.400 lei.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot amendamentul
propus de domnul Primar, Florin Cazacu, care este aprobat cu 17 voturi ”pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 98/2018 privind acordarea de premii bănești elevilor și profesorilor coordonatori
care au obținut rezultate deosebite la concursurile naționale pe discipline de
învățământ, precum și sportivilor care au obținut performanțe deosebite la acțiunile
sportive naționale oficiale și internaționale.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului
public al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 3 alin. 4 din
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare, „Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din
bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local,
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri
de uz sau de interes public naţional ori judeţean”.
În anul 2015, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2015 s-a aprobat Documentaţia
Tehnico – Economică pentru obiectivul de investiţii „MONUMENTUL EROILOR” din
Parcul Central, Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara.
Lucrările de construire a „MONUMENTULUI EROILOR” au fost autorizate prin
Autorizația de Construire nr. 74/21.09.2015.
Lucrările au fost finalizate fiind astfel încheiat Procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. 32639/04.12.2015 și Procesul verbal de recepție finală nr.
32363/13.12.2017.
Pentru notarea construcției în cartea funciară s-a comandat întocmirea unei
documentații topografice de identificare a suprafeței de teren și notarea construcției în
cartea funciară.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată, invocând în susţinerea propunerii sale
prevederile art. 3 alin 4 și art. 21 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, actualizată, ale art. 858 - art. 865 din Noul Cod Civil, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare precum și ale Hotărârii de Guvern nr. 548/1999
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha -Ștefan, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 99/2018 privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a
unui teren în suprafață de 150,00 mp. teren, situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad,
județul Hunedoara în scopul amenajării unui service auto – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, 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 imobilul – teren în suprafață de 150,00
mp. situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara este proprietatea publică a
Municipiului Brad. Acesta este un teren intravilan, liber de sarcini, având categoria de
folosință ”altele - grădină”, identificat prin C.F. nr. 65883 Ruda Brad, nr. top. (284-297)/2.
Întrucât există solicitări pentru concesionarea acestui teren în scopul amenajării unui
service auto, instituţia noastră a făcut demersurile necesare în vederea concesionării lui.
Propunerea de concesionare este motivată de posibilitatea extinderii activităților
economice în zona rurală a municipiului Brad, respectiv în satul Ruda –Brad – sat
aparținător municipiului Brad. Concesionarea acestui teren constituie o sursă de venituri
pentru bugetul local, prin plata unei redevențe stabilită prin licitație publică. De asemenea,
viitorul concesionar va genera o sursă de venituri prin plata redevenței, a impozitelor și a
taxelor locale. Totodată se au în vedere crearea de noi locuri de muncă și folosirea forței de
muncă din zonă.
Pentru aplicarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unui bun din
domeniul public al Municipiului Brad, s-a comandat un Raport de evaluare în vederea
stabilirii preţului minim (redevenţă) de pornire a licitaţiei publice. Conform acestuia

redevența minimă de pornire a licitaţiei este de 2,13 lei/mp. lună, respectiv de 321
lei/proprietate/lună, urmând ca redevenţa anuală finală să se stabilească în urma ofertelor
depuse. Durata propusă pentru concesiune este de 25 de ani, cu posibilitatea prelungirii în
condițiile legii.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată, invocând în susţinerea propunerii sale
prevederile art.13 alin. 2 și 3, art. 22 şi ale Anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 61 din Anexa la Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, ale O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, actualizată, ale H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publică, ale art. 28 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, actualizată şi ale art.15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
actualizată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului
Local Brad al Municipiului Brad pentru a face parte din Comisia de licitație, respectiv din
Comisia de contestaţii.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, propune ca domnul consilier local, Viorel
Curtean, să facă parte din Comisia de licitație.
Domnul consilier local, Viorel Curtean, propune ca domnul consilier local, Iosif
Manea, să facă parte din Comisia de contestaţii.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 al
acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.

Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Leaha Ștefan Dorel, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar, Carmen – Irina Bora,
au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leaha - Ștefan Dorel, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost ales
cu 17 voturi „pentru”, domnul consilier local Viorel Curtean, să facă parte din Comisia de
licitație şi tot cu 17 voturi „pentru”, a fost ales domnul consilier local Iosif Manea, să facă
parte din Comisia de contestaţii .”
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha -Ștefan, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 100/2018 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de
150,00 mp. teren, situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara în
scopul amenajării unui service auto.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii
Gimnaziale ”Horia, Cloșca și Crișan” Brad a unor bunuri imobile, proprietatea publică
a Municipiului Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, 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. 476/30.05.2018,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 14789/3.05.2018 Școala Gimnazială
„Horea, Cloșca și Crișan” Brad solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu pentru darea în
administrare a bunurilor imobile – clădiri și teren, proprietatea publică a Municipiului Brad,
în care unitatea de învățământ își desfășoară activitatea, aceasta fiindu-le necesară pentru
realizarea proiectului în vederea construirii gardului împrejmuitor al școlii.
Potrivit prevederilor art. 112 alin.1 și alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare, unităţile de învăţământ de stat pot

deţine în administrare bunuri proprietate publică, iar terenurile şi clădirile școlilor
gimnaziale, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de
către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea
acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în
vigoare.
Imobilul în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și
Crișan” Brad, situat în municipiul Brad, strada Liceului, nr. 3, județul Hunedoara este
proprietatea publică a Municipiului Brad și se identifică cadastral în C.F. nr. 67132 Brad.
Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus darea în administrarea
Școlii Gimnaziale „Horea, Cloșca și Crișan” Brad a bunurilor imobile – clădiri și teren
aferente, situate în municipiul Brad, strada Liceului, nr. 3, județul Hunedoara.
Darea în administrare se va face pe durata de funcționare a unității de învățământ și
Primarul Municipiului Brad va fi împuternicit să semneze un contract de administrare în
acest sens.
Precizează că beneficiarul dreptului de administrare va asigura întreținerea
corespunzătoare a imobilelor – clădiri și teren și va suporta contravaloarea serviciilor de
utilități publice, încheind cu furnizorii acestora contracte în nume propriu. Acesta va
exercita posesia și folosința asupra bunurilor preluate, în condițiile legii.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată, invocând în susţinerea propunerii sale
prevederile art. 3, alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările și completările ulterioare ale art. 112 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr.
1/2011, a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.
867 și următoarele din Codul Civil.
Doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha -Ștefan, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 101/2018 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale ”Horia, Cloșca și
Crișan” Brad a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Brad,
județul Hunedoara.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice
faza Plan Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT ÎN SPAȚIU
COMERCIAL”, municipiul Brad, strada 1 Iunie, bl. B10, sc.2, ap.1, județul Hunedoara –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor Hotărârii
Consiliului Local nr. 77/29.06.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanismului
din municipiul Brad, precum şi ale Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010 s-au făcut
demersurile de informare şi consultare a publicului privind aprobarea documentaţiei
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE
DESTINAȚIE
APARTAMENT ÎN SPAȚIU COMERCIAL”, municipiul Brad, strada 1 Iunie, bl. B10,
sc.2, ap.1, județul Hunedoara.
Ţinând cont de Avizul Tehnic nr. 2/04.06.2018 al Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local al Municipiului Brad, de Raportul
informării şi consultării publicului nr. 15435/08.06.2018, precum şi de Punctul de vedere
nr.15436/08.06.2018 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor solicitate.
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 acestuia precum şi cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată, invocând în susţinerea propunerii sale
prevederile art. 56 alin.6 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3, art.5 şi art. 12 din
Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobată prin Ordinul nr. 2701/2010 al
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului precum și ale H.C.L. nr. 77/2011 privind
aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea
planului de amenajare a teritoriului şi urbanism din Municipiul Brad.

Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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. e din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha -Ștefan, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 102/2018 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal
pentru „SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT ÎN SPAȚIU COMERCIAL”,
municipiul Brad, strada 1 Iunie, bl. B10, sc.2, ap.15, județul Hunedoara.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de achiziție
publică având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de
colectare 1 Brad constând în: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor similare; operarea separată și administrarea Stației de
transfer Brad; operarea și administrarea Stației de transfer Brad; operarea și
administrarea Stației de sortare Brad; transportul la distanță a deșeurilor la facilitățile de
tartare/depozitare”, din cadrul proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor
în Județul Hunedoara” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, 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 data de 25 aprilie 2018 Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul
Hunedoara” a semnat cu operatorul ASOCIEREA S.C. BRAI - CATA S.R.L., lider – S.C.
TED TRANS 2002 S.R.L., contractul de achiziție având ca obiect „Delegarea gestiunii
serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad care constă în: colectarea separată și
transportul separat a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, operarea și

administrarea stației de transfer Brad, operarea și administrarea stației de sortare Brad,
transportul la distanță a deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare”.
Prin adresa nr. 525/05.06.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
15.129/05.06.2018, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de
Gestionare al Deşeurilor” Judeţul Hunedoara a transmis modelul de hotărâre de consiliu cu
privire la însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Brad a contractului de achiziție
publică având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare
1 Brad constând în: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și
al deșeurilor similare; operarea separată și administrarea Stației de transfer Brad;
operarea și administrarea Stației de transfer Brad; operarea și administrarea Stației de
sortare Brad; transportul la distanță a deșeurilor la facilitățile de tartare/depozitare, din
cadrul proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara”,
precum și a tarifelor pentru prestarea serviciului.
Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus însușirea acestui
contract de achiziție publică, precum și a tarifelor pentru prestarea serviciului, astfel cum au
fost ele definite în modelul de contract din documentația de atribuire, aprobată prin
Hotărârea A.G.A. A.D.I.S.I.G.D. Județul Hunedoara nr. 2/10.05.2017.
A propus, de asemenea, mandatarea domniei sale ca în numele şi pentru Municipiul
Brad să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul
Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Judeţul Hunedoara, contractul de achiziție publică
având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1
Brad”.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată, invocând în susţinerea propunerii sale
prevederile art.3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin.2 și 3 din Legea nr.
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice
serviciului de salubrizare a localităților, ale Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, ale Ordinului
A.N.R.S.C. nr.112/2007 privind aprobarea Contractului – cadru de prestare a serviciului de
salubrizare a localităților; ale H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru
și a statutului – cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; ale art.9 alin.1 lit. c
din O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 59 lit. d din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările

și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 313/2015 pentru modificarea Legii
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care cu 6 voturi „pentru” şi o ”abținere” (Dorin Sorin
David) dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Dorel LeahaŞtefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice,
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Miheț Ancuța
Florentina dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care cu 6 voturi „pentru” şi o ”abținere” (Dorin Sorin David) dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi
comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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. d din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru” și 2 ”abțineri” (Dorin Sorin David,
Petru Voicu Huieț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 103/2018 privind însușirea
contractului de achiziție publică având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare în zona de colectare 1 Brad constând în: colectarea separată și transportul
separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea separată și
administrarea Stației de transfer Brad; operarea și administrarea Stației de transfer Brad;
operarea și administrarea Stației de sortare Brad; transportul la distanță a deșeurilor la
facilitățile de tartare/depozitare”, din cadrul proiectului ”Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara”.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dorește să aducă câteva completări, precizând astfel
că transferul este o provocare pentru administrația publică a Municipiului Brad în condițiile
în care până în prezent nu au fost probleme la partea de colectare a deșeurilor menajere.

Menționează că deșeurile menajere vor fi colectate separat în 4 tomberoane, iar aceasta
presupune și implicarea, respectiv responsabilizarea cetățenilor, pentru că dacă deșeurile nu
se regăsesc fiecare în tomberonul corespunzător, va crește taxa de colectare.
Problema este că în contractul încheiat cu S.C. BRAI - CATA S.R.L. nu este
prevăzută și salubritatea stradală (măturarea străzilor și colectarea gunoiului din coșurile de
gunoi publice). Astfel dorim să înființăm un Serviciu de salubrizare, cu personalitate
juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad în acest sens, urmând să se
angajeze personal și să se achiziționeze utilaje - măturătoare mecanică, stropitoare, etc.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha – Ștefan, întreabă cu ce dată va intra în
vigoare contractul.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că inițial trebuia să se aplice de la 1 august
2018, dar s-a amânat pentru data de 1 septembrie 2018, administrația publică locală Brad
urmând să se preocupe de aceste aspecte astfel încât să nu existe sincope în menținerea
curățeniei stradale.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha – Ștefan, întreabă dacă Stația de Transfer
– ECO Brad va fi preluată cu personal cu tot.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că așa ar trebui pentru că acolo lucrează
oameni specializați pe domeniul respectiv, personal care este angajat la Primăria
Municipiului Brad și detașat la S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, întreabă cine a încheiat contractul cu S.C.
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că acel contract s-a încheiat de către
Primăria Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, întreabă dacă acest contract se poate rezilia
oricum sau doar cu achitarea unor despăgubiri.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că acest contract se poate rezilia, deja S.C.
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara a fost notificat în acest sens și societatea
nu s-a opus.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, crede că au apărut câteva perturbații pe tema
asta întrucât de câteva săptămâni nu s-au mai ridicat deșeurile de plastic.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că este mai îngrijorător faptul că din acele
tomberoane se iau sticle de plastic și se folosesc pentru uz menajer, caz în care suntem în
fața unei infracțiuni de furt căci din momentul depunerii deșeurilor în tomberoane acestea
sunt proprietatea Municipiului Brad, astfel că orice sustragere a acestora ar trebui pedepsită.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, 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 îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a
asistenţei medicale la nivelul Spitalului Municipal Brad, respectiv asigurarea unor servicii
medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor trataţi în cadrul
acestui Spital este o necesitate şi o prioritate a administrației publice locale de care trebuie
să ţinem seama permanent.
Față de cele de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea Organigramei și Statului de funcții prin transferarea postului vacant de medic
specialist, specialitatea obstretică ginecologie de la compartimentul de obstretică
ginecologie al Spitalului Municipal Brad poziția 122 a statului de funcții, în post de medic
rezident anul V specialitatea obstetrică ginecologie la poziția 17 a statului de funcții
(Transferuri).
Acest transfer de posturi e necesar în vederea scoaterii la concurs a acestuia ca post
de medic rezident ultimul an.
Întrucât hotărârea iniţială prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii al
Spitalului Municipal Brad a suferit modificări, în articolul 3 al prezentului proiect de
hotărâre am propus abrogarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 147/2016.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată, invocând în susţinerea propunerii sale
prevederile art. 180 alin.1 lit. d din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin.3 din Ordinul
Ministrului Sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului
Ministrului Sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, ale
Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 580/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a
Spitalului Municipal Brad, ale art. 18 alin. 1 lit. b din OUG nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.
15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice precum şi ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii cu
modificările şi completările ulterioare precum şi ale Adresei nr. XI/A/52502,
58316/VVV/5034/18.10.2016 privind Avizul conducerii Ministerului Sănătăţii pentru
structura organizatorică a Spitalului Municipal Brad, prevăzută în anexă.
Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Adrian Petruş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 majorității membrilor prezenți, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul
Municipal Brad .
Suplimentar nr. 1. Adresa nr. 1237/23.07.2018 a S.C. TERMICA BRAD S.A.
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 18664/23.07.2018 prin care se solicită
avizul de principiu al Consiliului Local pentru actualizarea prețului local de producere,
transport, distribuție și furnizare a energiei termice, urmând ca ulterior să fie solicitat avizul
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că sunt câțiva ani de când nu a mai fost
majorat prețul la energia termică.
Această fișă de fundamentare a prețului trebuie trimisă la Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE pentru aprobare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că este în faza de promulgare Legea
pentru reducerea TVA la energia termică livrată populației la 5%, astfel că la finalul anului,
începutul sezonului, este posibil ca energia termică, cu tot cu această creștere, să aibă un
preț mai scăzut decât prețul actual.
Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre conținutul adresei și au dat
AVIZUL DE PRINCIPIU pentru majorarea prețului la energia termică.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ștefan, 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 văzând prevederile Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad şi având în vedere că domnul
consilier local, Dorel Leaha - Ștefan care a fost ales în funcţia de preşedinte de şedinţă

pentru perioada mai 2018 - iulie 2018 îşi va epuiza mandatul de preşedinte de şedință, se
impune adoptarea unui proiect de hotărâre privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă
pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna august 2018.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuța Florentina Miheț dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Adrian Petruș, propune ca pentru următoarele trei luni,
potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local
Brad, aprobat prin H.C.L. nr. 137/2015, să conducă şedinţele de consiliu domnul consilier
local, Iosif Manea.
Consilierii locali sunt de acord ca domnul Iosif Manea să conducă şedinţele de
consiliu pentru următoarele trei luni.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha Ştefan, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha Ştefan, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 105/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Suplimentar nr. 3. Adresa nr. 1218/18.07.2018 a S.C. TERMICA BRAD S.A.
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 18472/18.07.2018 prin care se solicită
avizul de principiu al Consiliului Local pentru inițierea unui Act adițional la Contractul nr.

17743/07.10.2014 de delegare a gestiunii în vederea reducerii costurilor suplimentare
nejustificate prin returnarea unui cazan de apă fierbinte – GIAF ce va sigilat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că niciodată nu au funcționat 3 cazane iar
prin folosirea doar a 2 cazane nu va mai exista obligația de tranzacționare pe piață a
certificatelor de emitere de noxe în atmosferă.
Domnul ing. Adrian Grosu – director al S.C. TERMICA BRAD S.A., precizează că
este vorba despre o măsură administrativă, valoarea de instalare scade sub 20 MW și
societatea intră sub incidența certificatelor de emitere de noxe cu efect de seră, presiunea
este foarte mare și va avea implicații asupra creșterii energiei termice, astfel că se dorește să
se ajungă sub 20 MW și să nu se mai intre sub incidența acestor certificate.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă emisiile de gaze
nu sunt legate de consumul din luna respectivă.
Domnul ing. Adrian Grosu – director al S.C. TERMICA BRAD S.A., precizează că
dacă se scade puterea instalată sub 20 MW, se iese de sub incidența certificatelor care sunt
foarte costisitoare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă de când nu s-a mai
funcționat cu 3 cazane.
Domnul ing. Adrian Grosu – director al S.C. TERMICA BRAD S.A., răspunde că sa funcționat foarte puțin, la o capacitate foarte mică, dar acum un cazan va fi sigilat și vor
funcționa doar 2, căci dacă unul se va defecta, se va desigila celălalt iar cel defect va intra în
reparații.
Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre conținutul adresei și au dat
AVIZUL DE PRINCIPIU.
Punctul nr. 11. Raportul nr. 17956/11.07.2018 privind activitatea asistenților
personali desfășurată în semestrul I al anului 2018 al Serviciului Public de Asistență Socială
Brad din care rezultă modul în care s-a realizat monitorizarea îndeplinirii atribuţiilor care le
revin asistenţilor personali, evoluţia angajărilor asistenţilor personali, rezultând un număr de
8 dispoziţii de angajare emise, situaţia încetării contractelor individuale de muncă în
semestrul I 2018, în acest caz fiind vorba de 7 dispoziţii de încetare emise de Primarul
Municipiului Brad, evoluţia acordării indemnizaţiilor lunare în semestrul I al anului 2018,
rezultând 23 dispoziţii de acordare emise, evoluţia sistării indemnizaţiilor lunare, fiind
vorba de 17 de dispoziţii de sistare a indemnizaţiei persoanelor cu handicap grav, modul în
care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă,
controalele efectuate la domiciliul asistenţilor personali de către funcţionarii Serviciului
Public de Asistenţă Socială Brad şi cheltuielile efectuate de instituţia noastră pentru plata
prestaţiilor sociale destinate persoanelor cu handicap care pe semestrul I al anului 2018 se
defalcă astfel: pentru plata asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor persoanelor cu
handicap – 2.681.285 lei, transportul – 224 lei.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre acest raport.

Punctul nr. 12. - Informarea nr. 15.690/11.06.2018 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr. 13. - Diverse.
Domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul Ruda Brad, precizează că două ulițe din
sat au fost măturate de apă, ulița Mărișească și ulița de la biserică, fiind necesară o mașină
de piatră, de la intersecția cu drumul care duce la Gura de mină Hârnic și până la drumul
care duce la biserică trebuie decolmatată valea, trebuie toaletată vegetația de pe marginea
drumului care obturează vizibilitatea conducătorilor auto și sunt necesare reparații la gropile
de pe drum și la Căminul Cultural.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că s-a întocmit Raport operativ în urma
ploilor din ultimul timp prin care s-a informat că foarte multe drumuri au fost spălate de
apă, dar nu se va aștepta să vină banii din Fondul de rezervă, se va încerca să se intervină de
către administrația publică locală Brad, așa cum deja s-a făcut în satul Mesteacăn, pe strada
Golcești și se va ajunge și în satul Ruda-Brad iar Căminul Cultural se va repara împreună cu
cel de la Mesteacăn, urmând ca în satul Valea Bradului să se construiască un grup sanitar la
Căminul Cultural.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că pe lângă dezastrul produs de ploi
și de S.C. APA PROD S.A. Deva, există o lipsă de sincronizare în lucrări între această
societate și societatea care realizează lucrările de canalizare, sens în care ar trebui
desemnată o persoană de către Primarul Municipiului Brad pentru a supraveghea
sincronizarea lucrărilor acestor societăți.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că activitatea acestor societăți este
monitorizată de 3 funcționari din cadrul primăriei și anume: un inginer de la
Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, consilierul primarului și domnul
Viceprimar, dar nu există pârghii legale de a-i determina să lucreze mai rapid și mai bine,
căci atunci când se asfaltează cu covor asfaltic continuu se lasă semne acolo unde sunt guri
de canal, însă pe strada Iazului, s-a spart asfaltul la solicitarea Asociației de Proprietari care
dorea montarea unei guri de canal.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că s-au început lucrările pe strada Avram
Iancu, în dreptul Unității Militare, unde se pare că se lucrează mai bine și poate nu vor mai
fi probleme cu rețeaua de apă pluvială iar după ce aceste lucrări de canalizare se vor
termina, administrația publică locală Brad dorește să asfalteze cu covor asfaltic mai multe
străzi, DC 160 Brad urmând să fie asfaltat prin PNDL iar străzile Amurgului, Dealul Tăului,
Prunului, care au fost dintotdeauna pietruite, vor fi asfaltate, dar aceste lucrări presupun
timp, bani și înțelegere.
Domnul consilier local, Iosif Manea, întreabă în ce fază suntem cu conducta de gaz.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că în ultima discuție pe care a avut-o cu
reprezentantul Societății TRANSGAZ, a aflat că sunt în faza de evaluare a ofertelor

financiare și se speră ca în cursul lunii august 2018 să se desemneze câștigătorul lucrării și
chiar să se înceapă lucrarea. Dumnealui mai arată că în paralel a început discuțiile cu
distribuția, mai precis cu directorul general al EON GAZ Târgu Mureș, care l-a asigurat că
ar putea să participe cu 15% din valoarea investiției și ținând cont de faptul că legislația în
domeniu a fost modificată de curând dând posibilitatea unităților administrativ-teritoriale să
poată concesiona direct, s-ar putea ca reprezentanții EON GAZ Târgu Mureș să vină
săptămâna viitoare la Brad pentru a discuta punctual foaia de parcurs a distribuirii, iar apoi
se va putea spune suma, procedura de atribuire și termenul de începere a lucrării.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că administrația publică locală Brad este
foarte atentă la acest proiect de importanță majoră și mulțumește domnului consilier local
Iosif Manea pentru întrebarea adresată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că sărbătorirea Zilelor Municipiului
Brad încep de astăzi, 26 iulie 2018, cu competiția sportivă de minifotbal de la terenul de
sport din Cartierul Peste Luncoi, teren căruia a dorit să i se dea denumirea de ARENA
CENTENAR, dar Comisia de la nivel județean nu a avizat favorabil propunerea, fără a
motiva refuzul, însă administrația locală va găsi un alt mod de a marca Centenarul Marii
Uniri, poate odată cu ridicarea catargului drapelului național se va putea crea un moment
festiv, urmând să se întocmească și proiectul. Pe una din fețe vor fi scrise numele celor 9
participanți de la Brad la Marea Unire din 1918 de la Alba Iulia.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, întreabă când se preconizează să fie ședința
ordinară a Consiliului Local Brad din luna august 2018.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că s-ar putea să mai fie o ședință de îndată a
Consiliului Local Brad pentru majorarea sumei necesare organizării Zilelor Municipiului
Brad, dar ședința ordinară va fi ca de obicei în ultima joi din lună.
Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Dorel Leaha - Ștefan, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 26
iulie 2018.

Brad, 26.07.2018

SECRETAR,
CARMEN – IRINA BORA

