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

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 26 octombrie 2017 s-a făcut în data de 20.10.2017 prin Dispoziţia nr. 793/20.10.2017
emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi alin. 3
şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin 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 20.10.2017, 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 c.j. David Mihaela care prin
Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere temporar vacantă
de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului în
vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu – Director al S.C.
Termica Brad S.A., domnul jr. Emil Boghean – Consilier juridic la S.C. TERMICA BRAD
S.A., domnul Ioan Cobori – Managerul Spitalului Municipal Brad, domnul dr. Ştefan
Lucian Miron - Director Medical al Spitalului Municipal Brad, domnul ec. Gabriel Lungu –
Director Financiar al Spitalului Municipal Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi prevederile art. 40
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată şedinţa legal
constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe toţi cei prezenţi să se ridice
pentru a audia Imnul Naţional al României.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune, aprobării procesul verbal al şedinţei
ordinare a Consiliul Local Brad din 28 septembrie 2017 care a fost aprobat cu 17 voturi
"pentru”.
Supune de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 02 octombrie
2017 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”, procesul verbal al şedinţei de îndată din
09 octombrie 2017 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru” şi procesul verbal al şedinţei

de îndată din 20 octombrie 2017 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”.
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv,
are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt
nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ.
Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului preşedinte
de şedinţă, Ioan Hărăguş, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2017 a
Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad - iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor 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 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi
terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare
prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului
Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi
privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în
Municipiul Brad, pentru anul 2018 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat în Brad str. Cuza – Vodă,
nr. 6, etaj 1, jud. Hunedoara, Filialei Brad a Partidului Ecologist Român - iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului Brad a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în
scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe
anul 2018 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor
şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care
Municipiul Brad este asociat - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.15 din blocul ANL 2010,
scara B, etaj II, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara.
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.66 din blocul 105 G, etaj II,
situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara.
13. Analizarea și discutarea unor cereri şi adrese.
- Informarea nr. 25940/03.10.2017 a doamnei Gherguş Adriana.
Nota nr. 27393/17.10.2017 a Biroului Administrarea Domeniului Public şi
Privat.
- Cererea nr. 27.073/16.10.2017 a domnului Simina Ciprian Cosmin.
- Cererea nr. 25.579/28.09.2017 a doamnei Raţ Marioara.
- Cererea nr. 26574/10.10.2017 a domnului Potorac Vasile.
14. Informarea nr. 24525/19.10.2017 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
15. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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.
Cererea nr. 19261/10.07.2017 a domnului Alba Vasile –
administrator al SC ALBALUX COM SRL Brad.
Suplimentar 2. Propunerea nr. 27559/20.10.2017 a domnului Matei Raul Florin.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării procedurii de
achiziție directă în vederea încheierii unui contract de prestări servicii de închiriere utilaje
pentru efectuarea activităților serviciului de curățare și transport a zăpezii și gheții de pe
căile publice ale Municipiului Brad – inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la
H.C.L. nr. 113/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
terenului de sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad, pe strada Aleea
Privighetorilor, județul Hunedoara – inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 5. Adresa nr. 27906/25.10.2017 a S.C. VALNEL CONSTRUCT
S.R.L..
Suplimentar 6. Adresa nr. 27963/26.10.2017 a Serviciului Județean de Ambulanță
Hunedoara.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii de
zi, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune aprobării suplimentarea propusă
care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
După aprobarea ordinii de zi în ansamblul său, consilierii locali au luat o pauză şi au
studiat în comisii proiectele de hotărâre suplimentare.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul III 2017 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul III 2017 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului Local Brad .
La articolul 1 a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2017 a
Municipiului Brad, după cum urmează:
la venituri în sumă de 20.508.543 lei din care la secţiunea de funcţionare
18.831.022 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 1.677.521 lei;
la cheltuieli în sumă de 18.280.307 lei, din care la secţiunea de funcţionare
16.761.663 lei şi la secţiunea de dezvoltare 1.518.644 lei;
un excedent bugetar de 2.228.236 lei din care la secţiunea de funcţionare
2.069.359 lei şi la secţiunea de dezvoltare 158.877,
La articolul 2 a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2017 a
instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează:
- la venituri în sumă de 14.179.666 lei ;
- la cheltuieli în sumă de 13.604.468 lei;
- un excedent bugetar de 575.198 lei.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
126/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2017 a Municipiului
Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor 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 2018 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 Municipiul Brad are încheiate
contracte de închiriere şi concesiune pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, atât cu
persoane fizice cât şi cu persoane juridice, precum şi cereri ocazionale de închiriere a sălii
de şedinţe, terenuri ocupate ocazional, etc..
Aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad s-a
făcut în fiecare an, luându-se în considerare rata medie a prețurilor de consum în ultimele
12 luni (septembrie 2016 - august 2017) față de precedentele 12 luni (septembrie 2015 august 2016) calculată pe baza indicelui preţului de consum dat de către Institutul Naţional
de Statistică, respectiv 0,3%.
Din Comunicatul de presă ale Institutului Naţional de Statistică nr. 230/12.09.2017
privind indicele preţurilor de consum în luna august 2017 rezultă că rata anuală a preţurilor
de consum este negativă, fiind de - 0,1 % în luna august 2017. Urmare acestor considerente
am propus ca atât chiriile, redevenţele cât şi taxele de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi pentru terenurile aparţinând domeniului public
şi privat al Municipiului Brad, începând cu data de 01.01.2018, să se menţină la nivelul
celor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2016.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea

proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, precizează că în fiecare an se aprobă
nişte taxe pe mp., dar facturarea în contractele vechi în timpul anului se face pe alte tarife.
Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că preţul pe consum a crescut cu 1,2%.
Doamna Cristina Lăzărescu, şeful Biroului pentru Administrarea Domeniului Public
şi Privat precizează că, chiria din contracte se obţine în urma unei licitaţii, apoi aceasta se
indexează, iar prin hotărârea de consiliu se stabileşte indexul cu care se majorează, existând
diferenţe în funcţie de zone.
Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că ar trebui făcută o precizare
suplimentară.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, propune următorul amendament:
„Excepţie fac contractele pentru care s-au încheiat contracte în urma licitaţiei.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot amendamentul prezentat
de domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
127/2017 privind aprobarea taxelor 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 2018.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere
pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 Municipiul Brad are încheiate la ora
actuală contracte de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi
privat al Municipiului Brad cu un număr de 89 agenţi economici care deţin contracte de
închiriere pe spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului
Brad, precum şi un număr de 143 contracte de închiriere cu persoane fizice.
Valabilitatea acestor contracte de închiriere încetează la data de 31.12.2017, existând
posibilitatea prelungirii acestora anual, cu condiţia respectării clauzelor contractuale.
Ţinând cont de aceste aspecte propun prelungirea contractelor menţionate mai sus
pentru o perioadă de încă un an, respectiv pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018,
condiţionat de achitarea la zi a chiriei datorate.
Propun, de asemenea, prelungirea pentru aceeaşi perioadă şi a contractelor de
închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din cadrul Dispensarului
Policlinic din Municipiul Brad în care se găsesc amenajate cabinetele medicale deţinute de

către medicii de familie şi de către medicii specialişti.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot amendamentul prezentat
de domnul Primar, Florin Cazacu, care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2017 privind
prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând
domeniului public şi privat al Municipiului Brad .
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile
de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe
raza Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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. 19092/10.10.2017 a
S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA, înregistrată
la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 26691/10.10.2017, se solicită revenirea la tarifele pentru
activităţile de salubrizare prestate pe raza Municipiului Brad, fără a cuprinde în tarifele de
colectare şi transport deşeuri pentru toate categoriile de utilizatori, costurile cu taxa de
depozitare.
Menţionează că, potrivit art. II din O.U.G. nr. 48/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

şi art. 16 alin. 1 din Anexa la Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr.
2413/2016, taxa pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării
finale prin depozitare se suspendă până la 1 ianuarie 2019.
Urmare acestor prevederi legale vă propun revenirea la tarifele aprobate prin hotărâre
de consiliu care nu cuprind taxa de depozitare astfel:
Nr.
crt
.
1

SERVICIU

U/M

Tarif actual
(fără TVA)
-lei-

Tarif nou
(fără
TVA)
-lei5,70

Tarif
nou cu
TVA
-lei6,78

Colectat,transportat şi
lei/pers/lună
7,21
neutralizat deşeuri menajere
şi asimilabile de la populaţie
2
Colectat, transportat şi
lei/m.c.
72,07
56,97
67,80
neutralizat deşeuri menajere
şi asimilabile de la agenţi
economici şi instituţii publice
3
Transportul gunoiului stradal
lei/m.c.
81,72
4,61
5,50
cu încărcare manuală
4
Transportul gunoiului stradal
lei/m.c.
80,67
3,56
4,20
cu încărcare mecanizată
După adoptarea hotărârii de consiliu se va întocmi un Act adiţional la Contractul de
salubrizare care va cuprinde noile tarife.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorității consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2017 privind
modificarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM
ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru utilizarea
domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de
persoane în regim de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2018 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 taxa pentru utilizarea domeniului
public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de
taxi din Municipiul Brad este nominalizată în Contractul de delegare a gestiunii serviciului
de transport persoane în regim de taxi în municipiul Brad şi se poate achita trimestrial, în
patru tranşe egale, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului încheiat, în baza facturii
fiscale emise de către Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat în contul
deschis la Trezoreria Brad sau la casieria Primăriei Municipiului Brad, excepţie făcând
trimestrul IV pentru care se face până la data de 15 decembrie a fiecărui an.
Datorită faptului că indicele preţului de consum nu a crescut în anul 2017 faţă de anul
2016, conform Comunicatului de Presă nr. 230/12.09.2017, eliberat de Institutul Naţional de
Statistică (Biroul de presă) propun ca taxa pentru utilizarea domeniului public şi privat de
către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi din
Municipiul Brad în anul 2018 să rămână cea aprobată pentru anul 2017, respectiv de 1006
lei/autoturism/an.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2017 privind
aprobarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii
autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad, pentru
anul 2018.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat în Brad
str. Cuza – Vodă, nr. 6, etaj 1, jud. Hunedoara, Filialei Brad a Partidului Ecologist
Român – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 imobilul situat pe strada Cuza
Vodă, nr.12 (foste băi populare) imobil inventariat în domeniul privat al Municipiului Brad,
îşi desfăşoară activitatea S.C. APA PROD S.A. - C.O. Brad (partea dreaptă a imobilului,
parter şi etajul I), Asociaţia Maria şi S.C. Interlog S.R.L. Brad, fiind disponibil spaţiul în
suprafață de 43,00 mp., compus din 2 încăperi. Prin adresa nr. 12/2017, înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr.16371/2017, Partidul Ecologist Român – Filiala
Judeţului Hunedoara solicită acordarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
în imobilul de pe strada Cuza Vodă, nr.12 (foste băi populare) în vederea desfăşurării
activităţii Partidului Ecologist Român – Filiala Brad.
Potrivit prevederilor articolului 26 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, autorităţile publice centrale şi locale
pot asigura spaţii pentru sediile centrale şi locale ale partidelor politice, precum şi terenurile
aferente, la cererea motivată a acestora. Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe
unitate administrativ-teritorială, închirierea de către autorităţile locale a spaţiilor destinate
sediilor partidelor politice, urmând regimul juridic prevăzut pentru închirierea spaţiilor cu
destinaţia de locuinţă.
Ţinând cont de prevederile legale în vigoare propune:
1. Închirierea spaţiului proprietatea privată a municipiului, în suprafaţă de 43,00 mp.,
situat la etajul I al imobilului situat în Brad, strada Cuza Vodă, nr.12, pentru sediul Filialei
Brad a Partidului Ecologist Român, condiţionat de menţinerea calităţii de formaţiune
politică a acestuia.
2. Partidul Ecologist Român va executa pe cheltuială proprie eventualele lucrări de
reparaţii, reamenajare, conectare la utilităţi, fără pretenţii de despăgubire la încetare din
orice cauză a locaţiunii.
3. Perioada de închiriere este de un an cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional,
în condiţiile respectării clauzelor contractuale, iar cuantumul chiriei lunare este de 43 mp. x
0,84 lei/mp./lună x 3,5 = 126,42 lei calculată în baza prevederilor O.G. nr. 40/1999 privind
protecţia chiriaşilor şi H.G. nr. 310/2007.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,

domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, în numele organizaţiei Partidului
Ecologist Român – Filiala Brad, mulţumeşte iniţiatorului proiectului şi consilierilor locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2017 privind
închirierea unui spaţiu situat în Brad str. Cuza – Vodă, nr. 6, etaj 1, jud. Hunedoara,
Filialei Brad a Partidului Ecologist Român.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul
privat al Municipiului Brad a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi
valorificării – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 Legea nr. 213/1998 reglementează
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, iar Ordonanţa nr. 112/2000 reglementează
procesul de scoatere din funcţiune, şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale.
Conform acesteia, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al unităţilor
administrativ – teritoriale, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a
căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, se valorifică după ce vor fi trecute în
domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale.
Ca urmare a promovării proiectului de investiţii „Modernizarea Punctului Termic nr.
22 şi a reţelelor termice aferente” soluţia proiectată vizează înlocuirea echipamentelor
energetice depăşite din punct de vedere moral şi fizic cu echipamente de maximă eficienţă
energetică şi durată îndelungată de exploatare ( schimbătoare de căldură cu plăci de oţel
inoxidabil, conducte preizolate, electropompe cu turaţia variabilă, sistem automat de control
al parametrilor, etc,).

Echipamentele recuperate din dezafectarea Punctului Termic nu mai prezintă
importanţă pentru redistribuire cu excepţia a 2 vane Ø-200, 10 m de conductă de izolație
cochilii Ø -200 şi 2 motoare de 18kw ( de la electropompele de vehiculare a agentului
secundar) iar toate celelalte echipamente metalice pot fi valorificate ca materiale reciclabile.
Pentru ca aceste echipamente să poată fi scoase din funcţiune, în vederea valorificării
şi, după caz a casării vor fi trecute în domeniul privat al Municipiului Brad, potrivit
reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se
vor constitui ca sursă de refinanţare a investiţiei promovate, aflate în curs de execuţie.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2017 privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a unor bunuri,
în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind furnizarea energiei termice în sistem
centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 perioada de furnizare a energiei termice
este corelată cu facilităţile care se acordă consumatorilor vulnerabili, prin efectul Legii nr.
196/2016 privind venitul minim de incluziune, dar şi cu prevederile H.G. nr. 425/1994 de

aprobare a Regulamentului de furnizare a energiei termice, potrivit cărora furnizarea devine
obligatorie dacă, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18,00 – 6,00, se înregistrează valori
medii zilnice de temperatură ale aerului exterior de + 10 grade Celsius sau mai mici.
Astfel, începând cu data de 1 noiembrie 2017 până la data de 31 martie 2018,
propune furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor din
Municipiul Brad de către operatorul local de producere, transport şi distribuţie a energiei
termice, cu obligaţia acestuia de a efectua probele tehnologice înainte de începerea
furnizării energiei termice.
De asemenea, intervalul propus pentru furnizarea energiei termice 01.11.2017 31.03.2018 se corelează şi cu prevederile O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor
locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate,
actualizată, potrivit cărora în acest interval energia termică livrată populaţiei poate fi
subvenţionată de la bugetul local.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă care este situaţia Punctului
Termic nr. 22.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că sâmbătă, 28 octombrie 2017, trebuie să
sosească echipamentele şi luni vor fi puse în funcţiune, finanţarea reţelelor s-a asigurat din
bugetul local, dar ele vin cu o uşoară întârziere, iar în ce priveşte preţul furnizării energiei
termice acesta este menţinut la fel în al 3-lea an consecutiv, dar referitor la subvenţionarea
preţului energiei termice furnizată către populaţie s-ar putea să se adopte alte prevederi
legislative, însă în prezent se aşteaptă o hotărâre de guvern pentru echilibrarea bugetului
local, care dacă nu se va adopta, va trebui ca subvenţionarea preţului să se susţină din
bugetul Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că în contractele încheiate cu furnizorii de
păcură este prevăzut ca plata contravalorii păcurii livrate să se facă la 90 de zile, iar primele
două luni (noiembrie şi decembrie 2017) sunt deja plătite.
Domnul
preşedinte
de
şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2017 privind
furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din
Municipiul Brad.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice pe anul 2018 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului
Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad, judeţul Hunedoara– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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. 22.269/21.08.2017,
Primăria Municipiului Brad a înaintat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti,
propunerile pentru Planul de ocuparea a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru Aparatul de
Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad.
Acest Plan stabileşte :
- numărul maxim de funcţii publice
- numărul de funcţii publice ocupate
- numărul de funcţii publice vacante
- numărul maxim de funcţii care vor fi înfiinţate
- numărul maxim de funcţii publice supuse reorganizării
- numărul maxim de funcţii publice rezervate promovării
- numărul maxim de funcţii publice rezervate promovării rapide
- numărul maxim de funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2017 privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru Aparatul de
Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la
care Municipiul Brad este asociat – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 nr. 11/2017 a Adunării
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” s-a
aprobat majorarea numărului membrilor Consiliului Director, de la 5 la 7 membri, cu intrare
în vigoare de la următoarea modificarea a Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”.
Urmare acestei hotărâri prin adresa nr. 574/21.09.2017, înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 24881/21.09.2017 A.D.I. „AQUA PREST HUNEDOARA” a
solicitat modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului A.D.I. „AQUA PREST
HUNEDOARA” astfel:
Capitolul VII – Organele de conducere, administrare şi control – Administrarea
Asociaţiei - din Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA
PREST HUNEDOARA” se va modifica şi va avea următorul cuprins:.
”Administrarea Asociaţiei
Consiliul Director este organul de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele
Asociaţiei şi încă 6 (şase) membri, numiţi de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani.
Sunt numiţi în calitate de membrii ai Consiliului Director:
Dl. Rus Ioan
- Preşedinte;
Dna. Stănescu Vetuţa
- Membru;
Dl. Mureş Mihai
- Membru;
Dl. Bălan Adrian George –Membru;
Dl. Rusu Dorel
–Membru.
–Membru.
–Membru.

Art.22 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST
HUNEDOARA” se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 22 – 1) Consiliul director este organul executiv de conducere al
Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 6 (şase) membrii numiţi la adunarea
generală, pe o perioadă de 4 ani. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând
principiul reprezentării prin rotaţie”.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea

proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2017 privind
modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, la care Municipiul Brad este
asociat.
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.15 din blocul
ANL 2010, scara B, etaj II, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 Sentinţa Civilă nr. 247/2017 s-a
dispus evacuarea chiriaşilor Asmarandi – Copos Gheorghiţă – Cristinel şi Asmarandi –
Copos Claudia – Elena, ca urmare a neachitării chiriei datorate. Locuinţa a fost predată în
urma notificării în data de 26.09.2017.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2017 s-a aprobat, prin H.C.L. nr.
22/2017, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2017.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 22/2017, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
27.214/17.10.2017 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei Iovan
Mirela Georgeta, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe construite

din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2017 privind
repartizarea locuinţei nr.15 din blocul ANL 2010, scara B, etaj II, situat în
municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara .
Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 66, etaj II, din
Blocul 105 G situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 domnul Oprişa Marius a fost
beneficiarul unui contract de închiriere pentru locuinţa – garsoniera nr. 66 din Blocul 105 G
situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara.
În urma predării către Primăria Municipiului Brad, locuinţa sus amintită, în suprafaţă
totală de 11mp. compusă dintr-o cameră, baie şi hol, a devenit disponibilă pentru a fi
repartizată. Din actele prezentate rezultă că fostul chiriaş – domnul Oprişa Marius nu are
datorii la chirie, taxe comune, energie termică şi energie electrică.
În evidenţele Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat la acest
moment se află înregistrate mai multe solicitări de locuinţe sociale în imobilul
susmenţionat, ce vor fi analizate de către comisia socială, fapt pentru care las la latitudinea
comisiei repartizarea acestei locuințe.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, dă cuvântul doamnei consilier local,
Ancuţa Florentina Miheţ, preşedintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 6 dosare ale
persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a
îndreptat atenţia.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că în cadrul Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au
fost analizate 4 dosare şi anume:
- Benea Lucia – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
27126/30.09.2015;
- nu are domiciliul, a locuit o perioadă pe scara blocului ANL de pe strada Dacilor, apoi pe
la diverse cunoştiinţe din Blocul 105G, strada Adrian Păunescu, iar în prezent este tolerată
într-o cameră de la Serviciul Public de Desfacere „Han, Piaţă” Brad;
- este văduvă, soţul a decedat în anul 2011;
- este beneficiară de venit minim garantat, dar acum îşi întocmeşte dosarul pentru a
beneficia de pensie pentru grad de handicap;
- solicită atribuirea unei locuinţe întrucât nu are unde locui.
- Iezan Roman – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 17392/04.11.2010;
- are domiciliul în municipiul Brad, strada Dacilor, nr. 5, ap. 9, judeţul Hunedoara, dar
locuieşte cu chirie în Brad, strada Aleea Privighetorilor, bl. 40, ap. 37, judeţul Hunedoara;
- beneficiază de pensie de limită de vârstă;
- solicită atribuirea unei locuinţă întrucât nu are unde locui.
- Haida Florin-Gheorghe – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului
Brad sub nr. 3501/30.01.2017;
- are domiciliul în municipiul Brad, strada G-ral V.Milea, bl. A20, sc. 1, et. 2, ap. 11, judeţul
Hunedoara;
- nu are loc de muncă, iar în prezent este plecat în Anglia;
- locuieşte cu parinţii, sora sa şi doi nepoţi într-un apartament cu două camere;
- solicită atribuirea unei locuinţe din cauza neînţelegerilor zilnice pe care le are cu tatăl său.
- Lupu Mărioara – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 18399/14.06.2016;
- are domiciliul în municipiul Brad, strada Aleea Primăverii, nr. 3, bl. 14AB, sc. 3, ap. 7,
judeţul Hunedoara, dar locuieşte în Brad, strada Libertăţii, bl. 1B, ap. 14, judeţul
Hunedoara;
- este pensionară;
- în prezent este tolerată într-un spaţiu închiriat, unde locuieşte împreună cu fiul său şi cu o
nepoată;

- solicită atribuirea unei locuinţe întrucât nu are unde locui.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că la analizarea
dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor,
vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie
trecute două persoane: Lupu Mărioara şi Benea Lucia, iar consilierii locali să-şi exprime
opţiunea pentru una dintre ele.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara, Mihaela David, Secretar al Municipiului
Brad, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret, 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, Ioan Hărăguş, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan
Hărăguş, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Mihaela David, Secretar al
Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, doamna Benea Lucia a
obţinut un număr de 17 voturi „pentru” iar doamna Lupu Mărioara nu a obţinut nici un
vot, astfel că garsoniera nr. 66 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada
Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara va fi repartizată doamnei Benea Lucia.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2017 privind
repartizarea locuinţei nr. 66, etaj II, din Blocul 105 G situat în Municipiul Brad,
strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara .
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării procedurii de
achiziţie directă în vederea încheierii unui contract de prestări servicii de închiriere
utilaje pentru efectuarea activităţilor serviciului de curăţare şi transport a zăpezii şi gheţii
de pe căile publice ale Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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.
112/2015 s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică a Serviciului Public de Salubrizare
al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi
menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ prin procedura
simplificată.

În urma demarării procedurii de atribuire prin procedura simplificată în SEAP pentru prestarea Serviciului de Salubrizare al Municipiului Brad – activitatea de curăţare şi
transport a zăpezii pe căile publice şi a faptului că la data limită de depunere a ofertelor,
respectiv 20.10.2017 ora 15:00, nu a fost înscris în SEAP nici un ofertant care să depună
ofertă,
această
procedură
s-a
anulat
automat.
Având în vedere că, reîncărcarea documentaţiei aferente în SEAP, primirea acceptului
de la ANAP şi depunerea unor posibile oferte necesită o perioadă de timp mai îndelungată,
iar probabilitatea apariţiei ninsorilor până la finalizarea procedurii simplificate este foarte
mare, solicită achiziţionarea unor servicii de specialitate care să asigure funcţionalitatea
căilor rutiere.
Valoarea estimată a serviciilor şi materialelor ce necesită a fi efectuate până la
finalizarea noii procedurii simplificate este de maxim 130000 lei fără TVA, defalcate după
cum urmează :
25000 lei fără TVA materialele antiderapante : sare -100 tone x 215 lei fără TVA/tonă =
21500 lei şi nisip – 100 mc x 35 lei fără TVA /mc = 3500 lei (materialele antiderapante
vor fi achiziţionate ulterior în funcţie de necesităţi).
105000 prestaţiile cu utilajele ce urmează a fi închiriate.
Costurile vor fi achitate din bugetul alocat Primăriei Municipiului Brad aferent
trimestrului IV al anului bugetar 2017 şi primului trimestru al anului bugetar 2018– cap.
Cheltuieli curente – situaţii de urgenţă. Menţionează că estimările au fost efectuate după
raportarea la cheltuielile efectuate în sezonul rece precedent.
În conformitate cu prevederile art.7 alin.5 din Legea 98/2016 privind achiziţiile
publice, „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii,
în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei,
respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică
decât 441.730 lei” iar potrivit art. 43 alin. 1, alin. 3, alin. 4 şi alin. 5 din Anexa la
Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice –” achiziţia .... se realizează pe bază de document
justificativ” iar potrivit alin. 5, ”se poate aplica procedura de achiziţie directă”.
Serviciile vor fi achiziţionate de la o societate comercială care dispune de utilajele
necesare efectuării acestor servicii, este înscrisă în catalogul electronic SEAP şi care se va
putea autoriza ANRSC după încheierea contractului de servicii. Prestaţiile se vor deconta în
cazul apariţiei ninsorilor şi a îngheţului, în baza situaţiilor de plată prezentate şi confirmate
de compartimentul de specialitate, la care se va adăuga staţionarea utilajelor pe perioadele
în care nu se intervine. Pentru prestarea serviciilor se vor transmite solicitări scrise către
societăţi comerciale locale capabile să asigure prestarea acestor servicii, în vederea emiterii
unor oferte de preţ ce vor fi negociate cu o comisie de evaluare.
Materialele antiderapante vor fi achiziţionate de la societăţi comerciale care pot
furniza aceste produse în cel mai scurt timp de la emiterea comenzilor.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre

iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă că ce se întâmplă dacă se va
continua achiziţia în SEAP dar tot nu se va înscrie nimeni.
Domnul Primar, Florin Cazacu răspunde că vor trebui făcute nişte tarife mai atractive.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2017 privind
aprobarea aplicării procedurii de achiziţie directă în vederea încheierii unui contract
de prestări servicii de închiriere utilaje pentru efectuarea activităţilor serviciului de
curăţare şi transport a zăpezii şi gheţii de pe căile publice ale Municipiului Brad .
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la
H.C.L. nr. 113/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
terenului de sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad, pe strada Aleea
Privighetorilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, 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 pentru buna desfăşurare a activităţilor
sportive cât şi pentru organizarea unor diverse evenimente, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 113/2017 s-a aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare a terenului de
sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, judeţul
Hunedoara.
Acest regulament instituie regulile de conduită ale participanţilor la activităţi precum
şi obligaţiile personalului care asigură întreţinerea spaţiilor şi funcţionarea dotărilor puse la
dispoziţia publicului.
În urma aplicării acestuia se impune modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr.
113/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a terenului de
sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, judeţul
Hunedoara, după cum urmează:
1.La art.18, după lit. c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins:
„Art. 18 lit. d) la solicitare, copii până la 14 ani, între orele 14,00 – 17,00, de luni
până vineri, au acces gratuit, cu condiţia să fie însoţiţi de părinţi, tutori sau un alt membru
matur din familie. În acest interval de timp, de regulă, va fi prezent, la teren, un reprezentant
al Primăriei Municipiului Brad”;
2.Art. 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 19. Utilizatorii prevăzuţi la art. 18 lit. a) şi b) din prezentul regulament, au

acces în incinta terenului de sport de pe Aleea Privighetorilor numai în prezenţa cadrului
didactic şi/sau a antrenorului. În aceste situaţii, cadrele didactice şi antrenorii răspund de
acţiunile şi faptele acestora.
Utilizatorii prevăzuţi la art. 18 lit. c) din prezentul regulament, au acces în baza
sportivă numai în urma unei programări ferme, a achitării taxei de utilizare a terenului de
sport şi preluarea în baza unui proces verbal a bunurilor din dotarea bazei sportive.
Procesul verbal este anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare a terenului
de sport cu gazon sintetic de pe Aleea Privighetorilor şi se referă la accesul în baza sportivă
a tuturor categoriilor de utilizatori.”
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2017 privind
modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 113/2017 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a terenului de sport cu gazon sintetic
situat în municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 13. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese.
-Informarea nr. 25940/03.10.2017 a doamnei Gherguş Adriana prin care se face
cunoscut că doreşte să vândă imobilul proprietate personală situat în Brad, strada
Independenţei, nr. 5, în suprafaţă de 234 mp., cu suma de 100.000 Euro (negociabil).
Cu privire la această informare s-a întocmit de către Biroul pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat, Nota nr. 27478/19.10.2017 prin care se face cunoscut că
imobilul proprietatea doamnei Gherguş Adriana este situat între Biblioteca Municipală
„Gheorghe Pârvu” Brad şi Casa de Cultură Brad, imobile aflate în Inventarul bunurilor
publice din Municipiul Brad, atestat prin H.G. nr. 1352/2001 şi face parte din „Ansamblul
Urban” strada Independenţei, nr. 3-9, din Lista Monumentelor Istorice aprobată prin

Ordinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2.361/2010, sens în care se
solicită un punct de vedere din partea consilierilor locali în vederea achiziţionării
imobilului.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că ar fi necesar acest imobil, deoarece i
s-ar putea da diferite destinaţii şi anume: depozit de carte, arhivă, punct de informare
turistică, dar ar trebui să se pronunţe doar după o evaluare valorică a acestuia efectuată de
un expert ANEVAR, căci acum preţul solicitat de proprietară este mult prea mare pentru
Municipiul Brad.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că s-ar putea ca proprietara să mai
scadă din preţ deoarece nu o să fie prea mulţi cumpărători.
Doamna consilier local, Cornelia Golea, menţionează că ar merita achiziţionat
imobilul, dar nu la acest preţ.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre informare şi sunt de acord cu
propunerea domnului Primar, de a se solicita proprietarei un raport de evaluare valorică a
imobilului, iar abia ulterior să se pronunţe cu privire la o eventuală cumpărare a acestuia.
-Nota nr. 27393/17.10.2017 a Biroului Administrarea Domeniului Public şi
Privat prin care se solicită un acord de principiu pentru efectuarea demersurilor de achiziţie
a terenului situat în Brad, cartierul Micro 1, judeţul Hunedoara, paralel cu canalul
proprietatea ANIF, identificat în CF nr. 60599 Brad (CF vechi 95/1N) nr. top 2619/4 în
suprafaţă tabulară de 2397 mp., categoria de folosinţă arabil intravilan, fostă proprietate a
numiţilor Oană Gheorghe Ionel, Oană Mariana Elena, Oană Dorin şi Oană Viorica Liliana,
în prezent fiind în evidenţa Biroului Executorului Judecătoresc Herlea Romulus-Nicolae
pentru valorificare prin procedura de executare silită în favoarea creditorului BRD – Groupe
Societe Generale S.A. Deva. Terenul respectiv este necesar pentru extinderea şi
modernizarea străzii General Vasile Milea în cartierul Micro 1, stradă care face legătura
dintre strada Ion Bocăescu şi strada Dacilor.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre notă şi sunt de acord ca
executivul să facă demersurile necesare de achiziţionare a terenului.
-Cererea nr. 27.073/16.10.2017 a domnului Simina Ciprian Cosmin prin care
solicită prelungirea Contractului de închiriere nr. 27473/2016 al spaţiului închiriat de către
Simina Ciprian Cosmin Întreprindere Individuală, pe o perioadă de 5 ani, având în vedere
că a reamanajat spaţiul închiriat şi anual este pus în situaţia să încheie contracte cu toţi
furnizorii de utilităţi.
Cu privire la cerere s-a întocmit de către Biroul pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat, nota nr. 27475/19.10.2017 în care se precizează că spaţiul închiriat de către
Simina Ciprian Cosmin Întreprindere Individuală se situează în Brad, strada Avram Iancu,
nr. 6 – Piaţa agroalimentară şi este amenajat ca spaţiu comercial, solicitantul efectuând toate
reparaţiile spaţiului pe cheltuiala proprie.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre cerere şi sunt de acord cu
prelungirea contractului pe o perioadă de 5 ani.
-Cererea nr. 25.579/28.09.2017 a doamnei Raţ Marioara prin care solicită
concesionarea unei suprafeţe de 8 mp. teren în scopul extinderii spaţiului, proprietatea
solicitantei, situat în Brad strada Avram Iancu, bl. 43, parter, printr-o construcţie tip vitrină,
extinderea urmând să cuprindă interior şi cei doi stâlpi de susţinere pentru balcoanele
superioare ale blocului.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre cerere şi sunt de acord cu

concesionarea suprafeţei solicitate.
-Cererea nr. 26574/10.10.2017 a domnului Potorac Vasile prin care solicită
concesionarea unei parcele de teren de 100 mp. în vederea deschiderii unei mici afaceri,
parcelă situată în satul Ruda-Brad, la baza haldei de steril în zona fostelor bazine de captare
a apei, la aproximativ 10 m. de proprietatea lui Groza Maria şi în vecinătatea imediată a
drumului de acces la proprietatea lui Ciobanu Daniel.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre cerere şi sunt de acord cu
concesionarea parcelei de teren solicitată.
Punctul nr. 14. Informarea nr. 24525/19.10.2017 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această informare.
Suplimentar 1. Cererea nr. 19261/10.07.2017 a domnului Alba Vasile –
administrator al SC ALBALUX COM SRL Brad, prin care solicită identificarea
parcelelor de teren situate în prelungirea proprietăţii acestuia, respectiv o parcelă de teren
situată în prelungirea pensiunii şi o parcelă de teren situată în prelungirea parcării, în
vederea cumpărării lor de către susnumitul, pentru amenajarea unui depozit de combustibil
şi pentru extinderea parcării existente.
Cu privire la cerere s-a întocmit de către Biroul pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat, Nota nr. 27712/23.10.2017 în care sunt identificate cele două parcele şi
anume:
- parcela de teren situată în prelungirea pensiunii, în suprafaţă de 386 mp., notată în
CF nr. 66957 Brad, nr. cadastral 66957, proprietar Municipiul Brad – domeniul privat;
- parcela de teren situată în prelungirea parcării, în suprafaţă de 281 mp., notată în CF
nr. 66956 Brad, nr. cadastral 66956, proprietar Municipiul Brad – domeniul privat,
menţionându-se că cele două parcele nu fac în prezent obiectul unor contracte aducătoare
de venit la bugetul local, vânzarea lor prin licitaţie publică putând face obiectul unui proiect
de hotărâre, caz în care va fi necesar să se stabilească valoarea de piaţă a terenurilor din
zonă de către un evaluator autorizat.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre cerere şi sunt de acord cu
solicitarea domnului Alba Vasile.
Suplimentar 2. Propunerea nr. 27559/20.10.2017 a domnului Matei Raul Florin
privind modificarea art. 18 lit. a) şi art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
terenului de sport cu gazon sintetic de pe Aleea Privighetorilor din Municipiul Brad, astfel:
„Art. 18 lit. a) preşcolarii şi elevii din sistemul de învăţământ, în timpul săptămânii
(luni – duminică), în intervalul 09,00 – 18,00.
Art. 19: Utilizatorii prevăzuţi la art. 18 lit. a) şi b) din prezentul regulament, au acces
în incinta terenului de sport de pe Aleea Privighetorilor numai în prezenţa cadrului didactic,
a antrenorului sau a părintelui/tutorelui legal. În aceste situaţii, cadrele didactice, antrenorii,
părinţii/tutorii legali răspunde de acţiunile şi faptele acestora. Utilizatorii prevăzuţi la art. 18
lit. c) din prezentul regulament, au acces în baza sportivă numai în urma unei programări
ferme şi a achitării taxei de utilizare a terenului de sport.”
Prin aceeaşi propunere, domnul Matei Raul Florin consideră oportun ca terenul de
sport să fie deschis (fără lacăt pe porţi) până la ora 18,00, afişarea unui orar de funcţionare
şi a unui panou cu regulile, obligaţiile şi sancţiunile pe care trebuie să le cunoască şi să le
respecte toţi cei care îşi desfăşoară activitatea sportivă pe el.

Domnul Primar, Florin Cazacu prezintă Nota nr. 28007/26.10.2017 întocmită de
Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, din care rezultă că din data de 03
august 2017, data inaugurării terenului de sport cu gazon sintetic din Municipiul Brad,
Aleea Privighetorilor, până în prezent pe acesta s-au desfăşurat următoarele:
- un turneu de fotbal, în perioada 03.08.2017 – 12.08.2017, organizat cu ocazia
sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad;
-120 meciuri de fotbal, în baza unor solicitări ferme, telefonice, din care 26 meciuri
au fost programate pentru zile de sâmbătă şi duminică;
- încasările rezultate din aceste activităţi sunt de 6.000 lei;
- costurile de întreţinere, tot pentru aceiaşi perioadă, sunt de 90 lei (consum energie
electrică 150 kw);
- au fost puse la dispoziţie, pe lângă dotările terenului de sport existente, maiouri şi
mingi pentru toţi solicitanţii (cost de spălare estimat 100 lei).
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează, vis-a-vis de opinia domnului Matei Raul
Florin, că în Regulamentul de organizare şi funcţionare a terenului de sport se prevede
foarte clar cine sunt beneficiarii, în acest sens dumnealui a iniţiat şi un proiect de hotărâre
care se află pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei de astăzi, 26 octombrie 2017, a
Consiliului Local Brad, iar în ce priveşte faptul că terenul de sport a fost încuiat în
perioadele în care nu se practică sport, este normal să fie aşa pentru a evita eventualele
deteriorări ale gazonului sintetic.
Domnul consilier local, Vasile Bârea arată că ar trebui să se afişeze un orar şi
persoana de contact cu numărul de telefon, la intrarea pe terenul de sport.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că se va explica mai clar modul de
contactare a personalului de la Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat cu
scopul de a înlesni participarea pe terenul de sport.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, menţionează că în luna februarie 2017 în
mijloacele de comunicare mass-media judeţene s-a mediatizat cazul unui teren de sport din
Municipiul Deva care a fost vandalizat pentru că a avut intrarea liberă, iar ulterior
municipalitatea a luat măsura închiderii lui cu lacăt.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre propunere şi constată faptul
că pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului
Brad din data de 26 octombrie 2017 este trecut un proiect de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Brad, pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a terenului de sport cu gazon sintetic.
Suplimentar 5. Adresa nr. 27906/25.10.2017 a S.C. VALNEL CONSTRUCT
S.R.L. prin care solicită schimbul unei parcele de teren, al cărei proprietar este, în suprafaţă
de 2716 mp., identificat în CF nr. 66947 Brad, nr. cadastral 66947, situată în Municipiul
Brad, strada Avram Iancu, de-a lungul drumului DN 76, pe amplasamentul fostului depozit
de cărbune, cu un alt teren, proprietatea Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că societatea susamintită doreşte ca
schimbul să se realizeze cu terenul dat în folosinţă gratuită Serviciului Judeţean de
Ambulanţă Hunedoara, instituţie care la rândul său ar fi de acord să primească celălalt teren
în folosinţă pentru a putea realiza Substaţia de ambulanţă Brad.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre cerere şi sunt de acord cu
solicitarea S.C. VALNEL CONSTRUCT S.R.L..
Suplimentar 6. Adresa nr. 27963/26.10.2017 a Serviciului Judeţean de
Ambulanţă Hunedoara prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui alt teren

pentru realizarea Substaţiei de ambulanţă Brad, întrucât cel dat în foosinţă gratuită este
poziţionat într-o zonă care restricţionează accesul liber al autosanitarelor.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre cerere şi sunt de acord cu
solicitarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Hunedoara.
Punctul nr. 15. Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că până la data de 30.10.2017 trebuia
depusă documentaţia pentru obţinerea fondurilor nerambursabile prin PNDR în vederea
reabilitării şi modernizării Drumului Comunal Mesteacăn la care s-ar putea să înceapă
lucrările în anul 2018, iar dacă vremea este favorabilă se pot executa lucrări de asfaltare
până la 15.11.2017, situaţie în care se pot finaliza lucrările la strada Crişan şi strada
Ecaterina Varga, urmând să se discute cu proiectantul podului peste Râul Crişul Alb pentru
a da cea mai bună variantă în vederea realizării podului provizoriu ce se va amplasa între
actualul sediu al Poliţiei Municipiului Brad şi strada Crişan, pod care ar trebui să devină
definitiv şi pietonal pentru a mai avea o variantă de trecere peste Râul Crişul Alb.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că s-a reabilitat Troiţa din satul
Mesteacăn, sens în care îi invită pe toţi domnii consilieri locali în data de 01 noiembrie
2017, ora 12,00 la slujba de resfinţire.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, întreabă când se va repara porţiunea de
drum de la Staţia PECO OMV până la Supermarketul PENNY, pentru că acea porțiune de
drum este foarte denivelată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că a discutat în nenumărate rânduri cu S.C.
APA PROD S.A. Deva, executantul lucrării, somându-l să readucă străzile la starea iniţială,
dar nu s-a întâmplat nimic, astfel că reabilitarea până la urmă o va face administraţia
publică locală Brad. Pe lângă această porţiune de drum mai pune în discuţie şi alte străzi şi
anume: strada Avram Iancu de la Supermarketul LIDL până la U.M. 01099 Brad, unde
trebuie turnat covor asfaltic şi o captare de ape pluviale, căci administraţia publică locală
plăteşte un preţ foarte mare din cauza lucrărilor de canalizare foarte prost executate.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 26
octombrie 2017.

Brad, 26.10.2017
SECRETAR,
MIHAELA DAVID

