ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 26 noiembrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 26 noiembrie 2015 s-a făcut în data de 20.11.2015 prin Dispoziţia nr.
788/20.11.2015 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 Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
Municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 20.11.2015, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi la început 13 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri
locali în funcţie, 2 consilieri locali anunţându-şi întârzierea (Florin Ioan Străuţ şi
Mircea Incău) şi 2 consilieri locali fiind absenţi (Cristian Serafim Leucian, Aurel
Vasile Circo).
La şedinţă au participat şi cei 4 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat
sătesc în satul Ruda Brad, domnul Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn,
domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad 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. 773/2015 o înlocuieşte pe perioada concediului de odihnă pe
Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A., domnul Lucian Miron – Director Medical al Spitalului Municipal
Brad, domnul Ioan Cobori – manager al Spitalului Municipal Brad precum şi cetăţeni
ai Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi prevederile
art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, doamna c.j. 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.
Doamna c.j. Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al şedinţei
ordinare din 29 octombrie 2015 care a fost aprobat cu „13 voturi pentru” 2 consilieri
locali anunţându-şi întârzierea (Florin Ioan Străuţ şi Mircea Incău) şi 2 consilieri locali
fiind absenţi (Cristian Serafim Leucian, Aurel Vasile Circo).
Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 9

noiembrie 2015 care a fost aprobat cu „13 voturi pentru”, 2 consilieri locali
anunţându-şi întârzierea (Florin Ioan Străuţ şi Mircea Incău) şi 2 consilieri locali fiind
absenţi (Cristian Serafim Leucian, Aurel Vasile Circo) şi procesul verbal al şedinţei de
îndată din 18 noiembrie 2015 care a fost aprobat cu „ 13 voturi pentru”, 2 consilieri
locali anunţându-şi întârzierea (Florin Ioan Străuţ şi Mircea Incău) şi 2 consilieri locali
fiind absenţi (Cristian Serafim Leucian, Aurel Vasile Circo).
Totodată, doamna c.j. 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, doamna c.j. Mihaela David, dă cuvântul domnului preşedinte de
şedinţă, Ionel Daniel Adam, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru
lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. „PULS” din incinta Dispensarului
Policlinic Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru producerea,
transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A.
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare al energiei
termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul
încălzirii, pentru sezonul rece 2015-2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în
luna decembrie 2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în
Brad, strada Independenţei – clădire anexă – Casa de Cultură Brad– iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de
Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a imobilelor - clădiri în care îşi desfăşoară
activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de
Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a unui imobil –teren din proprietatea privată a
Municipiului Brad– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a 18 parcele de

teren, proprietatea publică a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
10. Proiect de hotărâre privind realizarea unei treceri pentru pietoni pe strada
Victoriei, în dreptul Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
11. 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 2016 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.3 din blocul ANL
2010, scara B, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.23 din blocul ANL
2010, scara A, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.14 din blocul ANL
2010, scara B, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
15. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.14 din blocul ANL
2004, corp B, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara - iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
16. Informarea nr. 31.411/19.11.2015 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
17. Analizarea unor cereri şi adrese:
- petiţia nr. 30.662/11.11.2015 a locuitorilor străzii Vulturilor din
Municipiul Brad;
- cererea nr. 30.878/13.11.2015 a doamnei Demean Simona Amalia,
medic a C.M.I. Medical Simona.
18. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare
pentru achiziţionarea prin negociere directă a suprafeţei de 3.394 mp. teren, situat în
Brad, strada Dacilor – Cartier Micro 1, în vederea realizării obiectivului de investiţii
„AMENAJARE TEREN DE SPORT CU DOTĂRI AFERENTE ÎN CARTIERUL
MICRO – 1, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDIOARA – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare
pentru achiziţionarea prin negociere directă a suprafeţei de 892,54 mp. teren, situat în
Brad, strada Tudorăneşti în vederea amplasării Staţiei de Reglare şi Măsură a gazelor
naturale – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Informarea nr. 31.731/24.11.2015 a Compartimentului U.L.M..

Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului
ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune aprobării
suplimentarea propusă care se aprobă cu „13 voturi pentru”, 2 consilieri locali
anunţându-şi întârzierea (Cristian Serafim Leucian şi Mircea Incău) şi 2 consilieri
locali fiind absenţi (Florin Ioan Străuţ, Aurel Vasile Circo).
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune aprobării Ordinea
de zi în ansamblul ei care se aprobă cu „13 voturi pentru”, 2 consilieri locali absenţi
motivat (Cristian Serafim Leucian şi Mircea Incău) şi 2 consilieri locali fiind absenţi
(Florin Ioan Străuţ, Aurel Vasile Circo).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2015.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere faptul că prin
adresa nr. 27.057/06.11.2015 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice
Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 30.394/06.11.2015 s-a alocat Municipiului Brad
suma de 1297 mii lei, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.
202/17.11.2015 s-a alocat Municipiului Brad suma de 150 mii lei si au fost
identificate venituri suplimentare în sumă de 84,40 mii lei, propun majorarea bugetului
local al Municipiului Brad pe anul 2015 cu suma de 1.531,40 mii lei.
În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2015 se stabileşte
la venituri în sumă de 41.959,91 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 42.518,78 mii lei.
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de
1.531,40 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 03.02 – „Impozit pe venit” ……………………...6 ,00 mii lei;
- 07.02 - „Impozite şi taxe pe proprietate”…………69, 00 mii lei;
- 11.02 – Sume defalcate din TVA……………….1.447,00 mii lei;
- 16.02 – „Taxe pe utilizarea bunurilor” …..
0,20 mii lei;
- 18.02 – „Alte impozite şi taxe”…………….……4,20 mii lei;
- 33.02 – „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”……..5,00 mii lei.
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de
1.531,40 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 65.02. „Învăţământ” ………………………………….1.205,00 mii lei;
- 68.02 .” Asigurări şi asistenţă socială”……….. ……. 90,00 mii lei;
- 81,02. Combustibil şi energie …………………………. 86,40 mii lei;
- 84.02 „ Transporturi”…………………………………..….150,00 mii lei.
conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică prin virări
de credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- 54.02 – „Alte servicii publice generale”
(-)
14,00 mii lei;
- 61.02 – „Ordine publică şi siguranţă naţională”
(+)
1,00 mii lei;

- 66.02 – „Sănătate”
(+)
5, 00 mii lei;
- 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”
(-)
110,00 mii lei;
- 68.02 - „Asigurări şi asistenţă socială”
(-)
30,00 mii lei;
- 70.02 – „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”
(-)
8,50 mii lei;
- 81.02 – „Combustibil şi energie”
(+)
156,50 mii lei;
conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Veniturile proprii se majorează cu suma de 22 mii lei la capitolul bugetar 33.10
„Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”.
Cheltuielile efectuate din venituri proprii se majorează cu suma de 22 mii lei la
următoarele capitole bugetare:
65.10. – „Învăţământ” …………………………………...15 mii lei;
70.10. – „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”………..7 mii lei.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi motivat (Cristian
Serafim Leucian şi Mircea Incău) şi 2 consilieri locali fiind absenţi (Florin Ioan
Străuţ, Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 150/2015
privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2015.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate
pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. „PULS” din incinta
Dispensarului Policlinic Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 cererea nr. 4/2015,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 14.167/2015, Dr. Dan Maria,
reprezentant al C.M.I. „PULS”, a solicitat acordul pentru modernizarea cabinetului
medical pe care-l deţine cu chirie în scopul desfăşurării activităţii de medicină de
familie, spaţiu situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad.
În şedinţa ordinară a consiliului local din luna iulie 2015 în urma constatării
necesităţii executării lucrărilor întrucât tâmplăria existentă era într-o stare avansată de
uzură datorită vechimii şi a intemperiilor, domnii consilieri au acordat avizul de
principiu.
Ulterior, doamna Dr. Dan Maria reprezentant al C.M.I „PULS, prin adresa nr.
5/22.10.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 29.134/22.10.2015 a
solicitat rambursarea cheltuielilor pentru lucrările necesare executate la spaţiul situat
în incinta Dispensarului Policlinic Brad, cu destinaţia C.M.I. „PULS”, în sumă totală
de 1.500,00 lei, anexând în acest sens facturile fiscale nr. 628/19.10.2015 şi nr.
3268/21.10.2015 şi Oferta de produse.
În urma constatării efectuării lucrărilor aprobate, reprezentanţii Primăriei
Municipiului Brad au întocmit procesul verbal de recepţie nr. 32.138/17.11.2015.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi motivat (Cristian Serafim
Leucian şi Mircea Incău) şi 2 consilieri locali fiind absenţi (Florin Ioan Străuţ, Aurel

Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2015 privind
rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu
destinaţia C.M.I. „PULS” din incinta Dispensarului Policlinic Brad.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru
producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C.
TERMICA BRAD S.A. .
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere adresa nr.
2760/16.10.2013 a S.C. TERMICA BRAD S.A. înregistrată la Primăria Municipiului
Brad sub nr. 28.715/19.10.2015 precum şi Avizul nr. 325.810/16.10.2015 al
A.N.R.S.C. Bucureşti privind modificarea preţurilor locale pentru producerea,
transportul şi distribuţia energiei termice pe bază de păcură în municipiul Brad, de
către S.C. TERMICA BRAD S.A., judeţul HUNEDOARA;
Ţinând cont şi de prevederile art. 40 din Legea nr. 325/2006 conform căruia
autorităţile locale sunt obligate să aprobe preţurile locale avizate de către A.N.R.S.C.
Bucureşti, propun aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia
energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A.:
- pentru agenţi economici
567,11 lei/Gcal
(exclusiv TVA)
- pentru populaţie
703,22 lei/ Gcal
(inclusiv TVA)
În contextul celor de mai sus, propun plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Podaru anunţă că potrivit prevederilor art. 46 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare „nu votează” această hotărâre, deoarece este angajat al S.C.
TERMICA BRAD S.A..
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 7
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 12 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi motivat (Cristian
Serafim Leucian şi Mircea Incău) şi 2 consilieri locali fiind absenţi (Florin Ioan
Străuţ, Aurel Vasile Circo) şi 1 consilier nu votează ( Vasile Podaru ) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2015 privind aprobarea preţului local pentru
producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C.
TERMICA BRAD S.A. .
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de
facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem
centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2015-2016.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 O.G.
nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de
alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
preţurile locale ale energiei termice facturate populaţiei se aprobă de autorităţile
administraţiei publice locale.
Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba preţuri locale ale energiei
termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi
furnizare a energiei termice livrată populaţiei.
În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale aprobă preţuri locale
ale energiei termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport,
distribuţie şi furnizare, acestea asigură din bugetele locale suma necesară acoperirii
diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare şi preţul local al
energiei termice facturate populaţiei.
În sezonul rece 2015 - 2016 operatorul local care prestează serviciul public de
alimentare cu energie termică în regim centralizat al Municipiului Brad va livra
energie termică conform preţului avizat de A.N.R.S.C., în valoare de 703,22 lei/Gcal,
inclusiv T.V.A..
În scopul menţinerii în funcţiune a sistemului public de alimentare cu energie
termică şi, implicit, suportarea mai uşoară a costurilor energiei termice necesare
încălzirii pe timp de iarnă de către populaţie, am propus:
- aprobarea preţului local de facturare a energiei termice livrată populaţiei
Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, în valoare de 233,00
lei/Gcal, inclusiv T.V.A. pentru sezonul rece 2015 - 2016;
- acordarea unei subvenţii din bugetul local în sumă de 470,22 lei/Gcal,
conform prevederilor art. 7 alin. 2 din O.U.G. nr. 70/2011 pentru acoperirea diferenţei
dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare al energiei termice livrate

populaţiei şi preţul energiei termice facturate populaţiei sau, în mod excepţional,
acordarea de combustibil în echivalent.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Podaru anunţă că potrivit prevederilor art. 46 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare „nu votează” această hotărâre, deoarece este angajat al S.C.
TERMICA BRAD S.A..
Domnul consilier, Dorel Leaha Ştefan pornind de la punerea în funcţiune a
noului sistem de contorizare a energiei termice, solicită domnului Adrian Grosu –
director al S.C. Termica Brad S.A. care este prezent în sală ca pentru şedinţa de
consiliu următoare să prezinte o situaţie cu cantitatea de energie termică produsă şi cu
cea vândută.
Domnul Adrian Grosu – director al S.C. Termica Brad S.A. precizează că va
prezenta un bilanţ energetic după prima lună de funcţionare în această iarnă.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 7
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 12 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi motivat (Cristian Serafim
Leucian şi Mircea Incău) şi 2 consilieri locali fiind absenţi (Florin Ioan Străuţ, Aurel
Vasile Circo) şi 1 consilier nu votează ( Vasile Podaru) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 153/2015 privind aprobarea preţului local de facturare al
energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în
scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2015-2016.

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se vor
desfăşura în luna decembrie 2015.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere că, în data de
05.12.2015 se împlinesc 20 de ani de la ridicarea oraşului Brad la rang de municipiu
este oportună organizarea unor manifestări şi redactarea unor materiale informative cu
acest prilej.
Totodată se preconizează că în aceeaşi dată de 05 decembrie 2015 şi cu acelaşi
prilej să se dezvelească Monumentul Eroilor construit în Municipiul Brad, activitate
care se va organiza în cadrul unei ceremonii militare, strânsă legătură cu U.M. 01099
Brad.
Cu acest prilej vor fi invitate oficialităţi de la nivel naţional, judeţean şi local
pentru a marca festiv dezvelirea monumentului.
Pe lângă aceste activităţi, în cursul lunii decembrie 2015, la fel ca şi în ceilalţi
ani, se vor desfăşura manifestări cultural –artistice şi religioase organizate cu ocazia
sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului.
În contextul celor de mai sus, propun aprobarea Programului acestor acţiuni,
alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul Municipiului Brad pe anul 2015, precum şi
desemnarea unor consilieri locali care se vor ocupa, împreună cu comisia numită prin
Dispoziţia nr. 733/30.10.2015 a Primarului Municipiului Brad de buna desfăşurare a
acţiunilor.
Acţiunile sunt prevăzute în Programul principalelor manifestări cultural
educative, artistice şi sportive din Municipiul Brad pe anul 2015 aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2015.
Suma va fi alocată de la Capitolul 67.02 „cultură, recreere, religie” precum şi
din sumele provenite din sponsorizări.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Viorel Băda precizează că în urmă cu 20 de ani când a
avut loc dezvelirea plăcii comemorative consacrate ridicării la rangul de Municipiu a

oraşului Brad, făcea parte din componenţa consiliului local de atunci exprimându-şi
mulţumirea că face parte şi în prezent din Consiliul local al Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că îşi doreşte ca marcarea celor 20 de
ani să se facă la şedinţa ordinară din luna decembrie, şedinţă la care să fie invitaţi şi
consilierii de acum 20 de ani pentru a face o trecere în revistă a celor 20 de ani.
Propune ca această întâlnire să aibă caracter festiv şi să se desfăşoare în sala mare de
şedinţă de la fostul sediu al Primăriei. Totodată, menţionează că doreşte să se facă
dezvelirea unei plăci comemorative pe vechiul sediu în care şi-a desfăşurat activitatea
Primăria Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, precizează că la art.5 din
proiectul de hotărâre trebuie propuşi 5 consilieri locali care, împreună cu Comisia
desemnată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad, se vor ocupa de buna
desfăşurare a acţiunilor care se vor desfăşura în luna decembrie 2015.
Domnul consilier local Dorel Leaha - Ştefan, propune pe cei 5 preşedinţi ai
comisiilor de specialitate să se ocupe alături de comisia desemnată prin Dispoziţia
Primarului, de buna desfăşurare a acţiunilor care se vor desfăşura în luna decembrie
2015.
Doamna c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării
votului în mod secret pentru adoptarea art. 5 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, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna c.j. Mihaela David, au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au
fost aleşi cu 15 voturi „pentru” toţi cei cinci consilieri locali propuşi (Aurel Vasile
Circo, Vasile Podaru, Bogdan Mihai Ştefan, Mihai Mureş şi Gheorghe Adrian Duşan).
Domnul consilier local, Viorel Băda precizează că în urmă cu 20 de ani când a
avut loc dezvelirea plăcii comemorative consacrate ridicării la rangul de Municipiu a
oraşului Brad, făcea parte din componenţa consiliului local de atunci exprimându-şi
mulţumirea că face parte şi în prezent din Consiliul local al Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că îşi doreşte ca marcarea celor 20 de
ani să se facă la şedinţa ordinară din luna decembrie, şedinţă la care să fie invitaţi şi
consilierii de acum 20 de ani pentru a face o trecere în revistă a celor 20 de ani.
Propune ca această întâlnire să aibă caracter festiv şi să se desfăşoare în sala mare de
şedinţă de la fostul sediu al Primăriei. Totodată, menţionează că doreşte să se facă
dezvelirea unei plăci comemorative pe vechiul sediu în care şi-a desfăşurat activitatea
Primăria Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam solicită domnului Primar
Florin Cazacu să-i prezinte pe scurt Programul acţiunilor care se vor desfăşura în luna
decembrie 2015.
Domnul Primar, Florin Cazacu prezintă pe scurt programul şi anume:
- 5 decembrie 2015, ora 13.00, dezvelirea Monumentului Eroilor cu ceremonial

militar al Unităţii Militare Brad, urmat de un moment artistic susţinut de Ionuţ Fulea,
Mariana Deac şi Ciprian Roman şi de o retragere cu torţe;
- comemorarea a 20 de ani de la ridicarea la rang de Municipiul a Oraşului
Brad;
- primirea colindătorilor de la grădiniţe, şcoli şi alte instituţii;
- 14.12.2015 - 23.12.2015 prezenţa lui Moş Crăciun la staul;
- 19.12.2015 Sara Crăciunului Nost;
Piesa de Teatru - Poveşti Româneşti la sala Horea Cloşca şi Crişan Brad;
- 31.12.2015 Revelionul Brădenilor - 2016.
Domnul preşedinte de şedinţă Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Ajunge domnul consilier local, Mircea Incău.
Doamna c.j. 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 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor în funcţie, respectiv
9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat (Cristian Serafim
Leucian) şi 2 consilieri locali fiind absenţi (Florin Ioan Străuţ, Aurel Vasile Circo) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2015 privind organizarea unor acţiuni
care se vor desfăşura în luna decembrie 2015.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui
spaţiu situat în Brad, strada Independenţei – clădire anexă – Casa de Cultură Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local
Brad nr.14/2013 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad str.
Independenţei – clădire anexă - Casa de Cultură Brad s-a aprobat folosinţa gratuită a
spaţiului menţionat ca sediu al Asociaţiei Profesionale ,,Munţii Apuseni”, al Fundaţiei
,, Auraria - Barza Brad”, al Asociaţiei ,,Brad Mileniul 3” şi al Clubului
Sportiv,,Armata Aurul” Brad – asociaţii fără scop lucrativ.
De asemenea, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
29.324/26.10.2015, doamna Roşca Marta, în calitate de preşedinte al Asociaţiei
„Solidaritatea” Pensionarilor Brad – Crişcior, solicită darea în folosinţă gratuită a
acestui spaţiu în scopul stabilirii sediului şi desfăşurării activităţii.
Având în vedere acordurile asociaţiilor care-şi desfăşoară activitatea în imobilul
anexă la Casa de Cultură Brad, ca şi Asociaţia „Solidaritatea” Pensionarilor Brad –
Crişcior să îşi desfăşoare activitatea în acelaşi spaţiu, propune aprobarea celor
solicitate.
Propune, de asemenea ca darea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Brad
str. Independenţei – clădire anexă - Casa de Cultură Brad, să se facă pe o perioadă de 5
ani, prin încheierea unui Contract de comodat, iar cheltuielile pentru utilităţi să fie

suportate de către aceste asociaţii.
La expirarea termenului, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin
încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.
În articolul 7 al proiectului de hotărâre a propus că odată cu adoptarea prezentei
hotărâri să se revoce prevederile Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 14/2013.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 consilierilor
locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat (Cristian Serafim
Leucian) şi 2 consilieri locali fiind absenţi (Florin Ioan Străuţ, Aurel Vasile Circo) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 155/2015 privind darea în folosinţă
gratuită a unui spaţiu situat în Brad, strada Independenţei – clădire anexă – Casa
de Cultură Brad.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a imobilelor - clădiri în care
îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Ajunge domnul consilier local Cristian Serafim Leucian.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere adresa nr.
3.765/06.11.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 30.605/10.11.2015
prin care Serviciul Judeţean de Ambulanţă Hunedoara Deva solicită darea în folosinţă
gratuită a imobilelor - clădiri din incinta Spitalului Municipal Brad în care îşi
desfăşoară activitatea, a propus cele solicitate.

Având în vedere că Serviciul de Ambulanţă desfăşoară o activitate de utilitate
publică în Municipiul Brad, propun darea în folosinţă gratuită Serviciului Judeţean de
Ambulanţă Hunedoara - Deva a imobilului – teren prevăzut la art. 1 al prezentei
hotărâri.
Propune, de asemenea ca darea în folosinţă gratuită a să se facă pe o perioadă
de 1 an începând cu data de 01.01.2016, prin încheierea unui Contract de comodat.
La expirarea termenului, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin
încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 consilierilor locali în funcţie,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Florin Ioan Străuţ,
Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2015 privind
darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva
a imobilelor - clădiri în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă
Brad.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a unui imobil –teren din
proprietatea privată a Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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. 3.765/06.11.2015
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 30.605/10.11.2015, Serviciul
Judeţean de Ambulanţă Hunedoara Deva solicită cesionarea unui teren pentru 49 de

ani cu redevenţă 0, arătând că, a demarat procedurile în vederea obţinerii finanţării de
la Ministerul Sănătăţii pentru construirea unei locaţii noi cu destinaţie de staţie de
salvare în Municipiul Brad, prevăzută cu un sistem de încălzire care utilizează energia
verde şi care să permită desfăşurarea activităţii în condiţii igienico - sanitare optime,
cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006, în ceea ce priveşte gestionarea
deşeurilor medicale, precum şi dezinfecţia şi curăţarea aparaturii din dotare.
În scopul soluţionării solicitării amintite mai sus a fost identificat imobilul –
teren în suprafaţă de 480 mp., înscris în C.F. nr. 64.206 Brad, număr cadastral 1630,
situat în Brad, strada Avram Iancu (zona fostului depozit de cărbune) din proprietatea
privată a Municipiului Brad.
Având în vedere că Serviciul de Ambulanţă desfăşoară o activitate de utilitate
publică în Municipiul Brad, a propus darea în folosinţă gratuită Serviciului Judeţean
de Ambulanţă Hunedoara - Deva a imobilului – teren prevăzut la art. 1 al prezentei
hotărâri.
A propus, de asemenea ca darea în folosinţă gratuită a să se facă pe o perioadă
de 20 de ani începând cu data de 01.01.2016, prin încheierea unui Contract de
comodat.
La expirarea termenului, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin
încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.
În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită modificarea art. 2 al proiectului de
hotărâre în sensul că: „Darea în folosinţă gratuită se va face prin încheierea unui
Contract de comodat cu o perioadă de valabilitate de 49 de ani, începând cu data de
01.01.2016” şi nu de 20 de ani cum a fost iniţial în proiect.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 consilierilor
locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de

hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Florin Ioan Străuţ, Aurel
Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2015 privind darea în
folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a unui
imobil –teren din proprietatea privată a Municipiului Brad.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a
18 parcele de teren, proprietatea publică a Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 urmare mai multor solicitări
pentru construire de parcări acoperite sau garaje pe strada 1 Iunie – zona dinspre
Luncoi, s-a inventariat o suprafaţă de teren şi s-a parcelat în 18 parcele după cum
urmează:
- Lot nr. 1 cu suprafaţa de 19 mp. identificat în C.F. nr. 66.293 Brad;
- Lot nr. 2 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.294 Brad;
- Lot nr. 3 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.295 Brad;
- Lot nr. 4 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.296 Brad;
- Lot nr. 5 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.297 Brad;
- Lot nr. 6 cu suprafaţa de 19 mp. identificat în C.F. nr. 66.298 Brad;
- Lot nr. 7 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.299 Brad;
- Lot nr. 8 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.300 Brad;
- Lot nr. 9 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.301 Brad;
- Lot nr. 10 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.302 Brad;
- Lot nr. 11 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.303 Brad;
- Lot nr. 12 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.304 Brad;
- Lot nr. 13 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.305 Brad;
- Lot nr. 14 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.306 Brad;
- Lot nr. 15 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.307 Brad;
- Lot nr. 16 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.308 Brad;
- Lot nr. 17 cu suprafaţa de 16 mp. identificat în C.F. nr. 66.309 Brad;
- Lot nr. 18 cu suprafaţa de 18 mp. identificat în C.F. nr. 66.310 Brad.
Categoria de folosinţă a terenului înscris în aceste extrase de cărţi funciare este
„curţi, construcţii”.
Astfel propune închirierea prin licitaţie publică a imobilelor - teren identificate
mai sus, cu un preţ de pornire al licitaţiei de 1,5 lei/mp./lună, conform prevederilor
H.C.L. nr. 125/2014 privind aprobarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi
privat al Municipiului Brad, pentru anul 2015, Anexa nr.2, poziţia 8 precum şi
aprobarea Caietului de sarcini şi a componenţei comisiei de licitaţie.
Realizarea parcărilor acoperite se va face în baza unui proiect unitar, autorizat
de către Primăria Municipiului Brad în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de

hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ştefan anunţă că potrivit art. 46 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, nu votează.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită domnilor consilieri
locali să facă propuneri pentru un membru în comisia de licitaţie.
Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, propune ca din comisia de
licitaţie să facă parte domnul consilier local, Vasile Podaru.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, doamna c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4 al acestui
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna c.j. Mihaela David, au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost
ales cu 15 voturi „pentru”, domnul consilier local, Vasile Podaru, să facă parte din
comisia de licitaţie privind închirierea prin licitaţie publică a 18 parcele de teren,
proprietatea publică a Municipiului Brad iar ceilalţi membri ai comisiei fiind aleşi tot
cu 15 voturi „pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 consilierilor
locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 1 consilier „nu votează” Dorel Leaha - Ştefan şi 2

consilieri locali absenţi motivat (Florin Ioan Străuţ, Aurel Vasile Circo) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 158/2015 privind închirierea prin licitaţie publică
a 18 parcele de teren, proprietatea publică a Municipiului Brad.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind realizarea unei treceri pentru
pietoni pe strada Victoriei, în dreptul Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu”
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 siguranţa circulaţiei rutiere pe
drumurile publice presupune responsabilităţi majore, atât din partea Poliţiei Rutiere,
cât şi din partea administratorului drumului public, aşa cum rezultă din prevederile
Secţiunilor a III-a şi a IV-a şi ale art. 59 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, precum şi ale art. 5 din Codul Rutier.
Urmare solicitării Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad nr.
3511/30.09.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 27.074/30.09.2015
prin care solicită sprijin în marcarea unei treceri de pietoni pe strada Victoriei în
dreptul clădirii şcolii cu clasele I- IV şi afluxul de elevi la orele de începere şi
terminare a cursurilor este foarte mare iar elevii şi părinţii acestora nu au un loc pe
unde să traverseze în siguranţă propun realizarea unei treceri de pietoni pe strada
Victoriei în dreptul Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad.
În susţinerea celor de mai sus s-a obţinut Avizul de principiu din partea
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara – Serviciul Rutier.
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 republicată, privind obligaţiile
administratorului de drumuri publice, precum şi ale art. 33 din O.U.G. nr. 195 / 2002
privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărârea consiliului local adoptată, împreună cu Planul de Situaţie la scara 1 : 500,
vor completa documentaţia ce se va înainta Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Hunedoara – Serviciul Rutier, în vederea obţinerii Avizului.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam solicită amplasarea unor balize la
trecerea de pietoni de la Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că trecerea de pietoni s-a realizat
conform recomandărilor Serviciului Poliţiei Rutiere.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 consilierilor
locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Florin Ioan Străuţ,
Aurel Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 159/2015 privind
realizarea unei treceri pentru pietoni pe strada Victoriei, în dreptul Şcolii
Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad.
Punctul nr. 11. 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 2016.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 urmare creşterii indicelui de
inflaţie şi a preţului de consum dat de către Direcţia de Statistică a Judeţului
Hunedoara propune majorarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de
către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi din
Municipiul Brad, de la 989 lei/autoturism/an, pentru anul 2015, la 1006
lei/autoturism/an, pentru anul 2016.
Această taxă 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 emisă 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.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi

de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 consilierilor locali în funcţie,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Florin Ioan Străuţ, Aurel
Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 160/2015 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 2016.
Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 3 din
blocul ANL 2010, scara B, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 cererea înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 30.619/10.11.2015 domnul Mateş Bogdan Alexandru
solicită predarea locuinţei nr. 3 deţinută cu chirie, în blocul ANL 2010 scara B, situat
în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara. Precizez că nu sunt datorii la chirie,
utilităţi şi taxe comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2015 s-a aprobat, prin H.C.L. nr.
19/2015, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2015.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
31.430/2015 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante domnului
Mureşan Răzvan Traian 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, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului

Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 consilierilor locali în funcţie,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Florin Ioan Străuţ, Aurel
Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 161/2015 privind
repartizarea locuinţei nr.3 din blocul ANL 2010, scara B, situat în Brad, strada
Dacilor, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.23 din
blocul ANL 2010, scara A, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 întrucât doamna David Claudia
Nicoleta, fosta chiriaşă a locuinţei nr. 23, din blocul A.N.L. 2010, situat în Brad,
strada Dacilor, judeţul Hunedoara, prin cererea nr. 23.500/2015 a solicitat predarea
locuinţei nr. 23 deţinută cu chirie, am propus repartizarea acestei locuinţe.
Totodată, precizează că numita David Claudia Nicoleta are datorii la chirie,
fiind acţionată în instanţă iar prin Sentinţa Civilă nr. 382/2015 a fost obligată la plata
sumei datorate.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
28.553/15.10.2015 numita Gabor Adina Liliana, chiriaşa locuinţei nr.14 care este
compusă dintr-o cameră a solicitat atribuirea unei locuinţe cu două camere întrucât
componenţa familiei sale s-a modificat de la 3 persoane la 4 persoane. Potrivit art. I,
pct. 29 din Legea nr. 221/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe „Autorităţile Administraţiei
Publice Locale pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, schimbarea locuinţei atribuite
unui chiriaş cu o altă locuinţă de aceeaşi categorie”.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
31.430/2015 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe, doamnei Gabor Adina
Liliana care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe cu 2 camere
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, urmând ca locuinţa
deţinută în prezent să devină disponibilă pentru o altă repartiţie.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha –Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 consilierilor locali în funcţie,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Florin Ioan Străuţ, Aurel
Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 162/2015 privind
repartizarea locuinţei nr.23 din blocul ANL 2010, scara A, situat în Brad,
strada Dacilor, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.14 din
blocul ANL 2010, scara B, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 urmare repartizării unei locuinţe
cu două camere doamnei Gabor Adina –Liliana, locuinţa nr. 14 deţinută de aceasta, în
baza Contractului de închiriere nr. 18.891/03.12.2010, a devenit disponibilă pentru a fi
repartizată.
Precizează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2015 s-a aprobat, prin H.C.L. nr.
19/2015, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2015.

În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
31.430/2015 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante domnului Sav
Bogdan - Ioan 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, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 consilierilor locali în funcţie,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Florin Ioan Străuţ, Aurel
Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2015 privind
repartizarea locuinţei nr.14 din blocul ANL 2010, scara B, situat în Brad,
strada Dacilor, judeţul Hunedoara .
Punctul nr. 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.14 din
blocul ANL 2004, corp B, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 cererea înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 31.018/16.11.2015 domnul Mateş Bogdan
Alexandru solicită predarea locuinţei nr. 14 deţinută cu chirie, în blocul ANL 2004,
corp B, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.
Precizează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2015 s-a aprobat, prin H.C.L. nr.
19/2015, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2015.

În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
31.430/2015 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante, doamnei Nicola
Bianca – Florina, 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, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 consilierilor în funcţie,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Florin Ioan Străuţ, Aurel
Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2015 privind
repartizarea locuinţei nr.14 din blocul ANL 2004, corp B, situat în Brad,
strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de
Evaluare pentru achiziţionarea prin negociere directă a suprafeţei de 3.394 mp.
teren, situat în Brad, strada Dacilor – Cartier Micro 1, în vederea realizării
obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT CU DOTĂRI
AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO – 1, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL
HUNEDIOARA.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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. 131/2015 s-a aprobat realizarea obiectivului de investiţii „AMENAJARE
TERENDE SPORT CU DOTĂRI AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO-1,

MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” ŞI Studiu de fezabilitate – Proiect
nr. 117/2015 întocmit de proiectant S.C. ILCOR CONSULTING S.R.L. Deva.
În Devizul General, inclus în Proiectul nr. 117/2015, este prevăzută suma
necesară achiziţionării suprafeţei de teren necesară pentru realizarea obiectivului de
investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT CU DOTĂRI AFERENTE ÎN
CARTIERUL MICRO – 1, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDIOARA”,
respectiv 271,06 mii lei.
Suprafaţa de teren necesară pentru realizarea obiectivului aprobat prin H.C.L.
nr. 131/2015 în suprafaţă de 3.394 mp., este identificat în C.F. nr. 66.338 Brad, număr
cadastral 66338 şi este proprietatea doamnei Mărginean Maria.
Pentru stabilirea valorii de piaţă a terenului propus pentru achiziţionare s-a
întocmit Raport de evaluare de către evaluator autorizat, fiind stabilit preţul de 18
euro/mp., respectiv de 79,50 lei/mp.
De asemenea, se propune constituirea unei comisii de negociere a Contractului
de vânzare – cumpărare şi împuternicirea Primarului Municipiului Brad, domnul
Florin Cazacu, pentru a semna Contractul de vânzare - cumpărare.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Adam Daniel, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită domnilor consilieri
locali să facă propuneri pentru doi membri în comisia de negociere a Contractului de
vânzare - cumpărare.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca din comisia de negociere a
contractului de vânzare - cumpărare să facă parte domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan.
Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, propune ca din comisia de
negociere a contractului de vânzare - cumpărare să facă parte domnul consilier local,
Dorel Leaha - Ştefan.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, doamna c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4 al acestui
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.

215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna c.j. Mihaela David, au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au
fost aleşi cu 15 voturi „pentru”, domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, şi
cu 14 voturi „pentru” domnul Dorel Leaha - Ştefan, să facă parte din comisia de
negociere a contractului de vânzare - cumpărare iar ceilalţi membri ai comisiei fiind
aleşi tot cu 15 voturi „pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Adam Daniel, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 consilierilor locali în funcţie,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Adam Daniel, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Florin Ioan Străuţ, Aurel
Vasile Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 165/2015 privind
aprobarea Raportului de Evaluare pentru achiziţionarea prin negociere directă a
suprafeţei de 3.394 mp. teren, situat în Brad, strada Dacilor – Cartier Micro 1, în
vederea realizării obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT
CU DOTĂRI AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO – 1, MUNICIPIUL BRAD,
JUDEŢUL HUNEDIOARA.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de
Evaluare pentru achiziţionarea prin negociere directă a suprafeţei de 892,54 mp.
teren, situat în Brad, strada Tudorăneşti în vederea amplasării Staţiei de Reglare şi
Măsură a gazelor naturale.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Adam Daniel, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 130/2015 s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor
Naturale în Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, achiziţionarea şi punerea la
dispoziţie, cu titlu gratuit, a terenului necesar pentru amplasarea Staţiei de Reglare –
Măsură pe durata concesiunii serviciului, în favoarea investitorului S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A. Mediaş, care deţine monopolul asupra sistemului naţional al
reţelelor de transport gaze naturale.
În Lista - Sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2015, anexa la H.C.L. nr.

124/2015 este prevăzută suma de 190 mii lei care include, în afara cheltuielilor de
proiectare pentru sistemul de distribuţie, şi suma necesară achiziţionării suprafeţei de
teren pentru amplasarea S.R.M.
Pentru îndeplinirea cerinţei exprese a investitorului de apartenenţă a terenului de
amplasament al S.R.M. domeniului public sau privat al Municipiului Brad, se impune
achiziţionarea acestui teren care corespunde ca amplasament faţă de centrul de
greutate al viitorilor consumatori de gaze naturale, corespunzând şi ca distanţă
obligatorie faţă de zonele de locuinţe. Având acordul proprietarului şi de comun acord
cu proiectantul general al aducţiunii de gaze naturale Mintia – Brad, am iniţiat
prezentul proiect de hotărâre care completează art. 4 al H.C.L. nr. 130/2015.
Suprafaţa de teren necesară pentru realizarea obiectivului aprobat prin H.C.L.
nr. 130/2015 în suprafaţă de 892,54 mp., este identificat în C.F. nr. 126/3 Brad, număr
cadastral 4541/4/1 şi este proprietatea domnului Roşca Radu - Adrian.
Pentru stabilirea valorii de piaţă a terenului propus pentru achiziţionare s-a
întocmit Raport de evaluare de către evaluator autorizat, fiind stabilit preţul de 2,00
euro/mp., respectiv de 8,83 lei/mp.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Adam Daniel, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Gheorghe Adrian Duşan anunţă că dumnealui, potrivit art. 46
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare „nu votează”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită domnilor consilieri
locali să facă propuneri pentru doi membri în comisia de negociere a Contractului de
vânzare - cumpărare.
Domnul consilier local, Mircea Incău, propune ca din comisia de negociere a
contractului de vânzare - cumpărare să facă parte domnul consilier local, Ionel Daniel
Adam.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca din comisia de negociere a
contractului de vânzare - cumpărare să facă parte domnul consilier local, Vasile
Podaru.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.

Nemaifiind alte propuneri, doamna c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4 al acestui
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna c.j. Mihaela David, au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au
fost aleşi cu 15 voturi „pentru”, domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, şi cu
15 voturi „pentru” domnul Vasile Podaru, să facă parte din comisia de negociere a
contractului de vânzare - cumpărare iar ceilalţi membri ai comisiei fiind aleşi tot cu
15 voturi „pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna c.j. 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 consilierilor locali în funcţie,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Florin Ioan Străuţ, Aurel
Vasile Circo) şi 1 consilier local nu votează (Gheorghe Adrian Duşan) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 166/2015 privind aprobarea Raportului de
Evaluare pentru achiziţionarea prin negociere directă a suprafeţei de 892,54 mp.
teren, situat în Brad, strada Tudorăneşti în vederea amplasării Staţiei de Reglare
şi Măsură a gazelor naturale.
Punctul nr. 16. Informarea nr. 29.167/22.10.2015 privind cauzele aflate
pe rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este
parte.
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr. 17. Analizarea unor cereri şi adrese:
- petiţia nr. 30.662/11.11.2015 a locuitorilor străzii Vulturilor din Municipiul
Brad care solicită a se lua măsuri în vederea reabilitării străzii;
Domnii consilieri locali au luat act despre această petiţie pentru o
soluţionare ulterioară.
- cererea nr. 30.878/13.11.2015 a doamnei Demean Simona Amalia, medic a
C.M.I. Medical Simona prin care solicită aprobarea schimbării tâmplăriei (geamuri şi
uşă) din cabinetul medical cu structura termopan.

Domnii consilieri locali au luat act despre această cerere şi cu unanimitate de
voturi dau AVIZUL DE PRINCIPIU.
Punctul 18. Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu aduce la cunoştinţă domnilor consilieri locali că
starea drumurilor afectate de proiectul „apă – canalizare” a fost analizată cu
constructorii şi cu autoritatea contractantă, făcându-se eforturi pentru normalizare
acestora până la sfârşitul anului amintind străzile Cloşca, Horea, Goşa, Zarand,
Sanatoriu, Ţărăţel, Liceului –pavaj).
Totodată, îi invită pe toţi domnii consilieri locali să participe la Dezvelirea
Monumentului Eroilor în data de 5 noiembrie 2015 la ora 13.00.
Domnul delegat sătesc, Liviu Groza solicită a se găsi o soluţie la S.C.
APAPROD S.A. pentru a aduce apa în satul Ruda Brad, deoarece cu seceta de anul
trecut au secat toate izvoarele. Mai solicită astuparea gropilor care s-au făcut în
drumul comunal precum şi să se identifice bani pentru a se face reparaţii la Biserica
din sat, în special la acoperiş. Totodată, precizează că ar fi bine dacă s-ar pune acel tub
la capătul podului pentru a putea să se deplaseze maşina Retimul-ui până la capătul
satului pentru a ridica pubelele de gunoi, deoarece sunt vreo 20 de solicitări de pubele.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că:
- extinderea reţelei de apă înseamnă vreo 3-5 km, dar vor exista discuţii cu
cetăţenii că se va sparge drumul, acest obiectiv fiind cuprins în etapa a II-a 2015 -2020
de extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Brad.
- dacă vremea permite, se vor relua lucrările la covorul asfaltic pe DC 16, cu are
ocazie se vor plomba şi gropile;
- tubul a fost identificat şi se va amplasa pe derivaţia din DC 16 care să permită
manevre pentru autospeciala aparţinând SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
Timişoara;
- reparaţia acoperişului bisericii poate fi rezolvată prin elaborarea unui proiect
ce poate fi finanţat prin fonduri nerambursabile de la bugetul local.
Domnul delegat sătesc Marius Benea de la Mesteacăn precizează că oamenii
sunt revoltaţi deoarece lucrătorii de la canalizări au distrus căminele existente de
aproape 1 an de zile şi nu le-au mai refăcut.
Domnul delegat sătesc Pavel Pistrilă, de la Valea Bradului solicită să se repare
drumul Valea lu Pătru.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că va rămâne în atenţie pentru
aşternerea unui strat de balast sau zgură metalurgică pe porţiunea afectată.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din
data de 26 noiembrie 2015.

Brad, 26.11.2015

SECRETAR,
CARMEN-IRINA BORA

