ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 27 martie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 27 martie 2014 s-a făcut în data de 21.03.2014 prin Dispoziţia nr.
115/21.03.2014 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile
art. 39, alin.1 şi alin. 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 21.03.2014, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi, la început 17 consilieri locali în funcţie.
În calitate de invitaţi au participat: domnul Jurca Florin – Manager al Spitalului
Municipal Brad, domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului Municipal
Brad, domnul Ciota Ioan – Director medical al Spitalului Municipal Brad, domnul ing.
Adrian Grosu – director al S.C. TERMICA BRAD S.A., doamna Mariana Bordea –
contabil-sef al S.C TERMICA BRAD S.A. şi domnul Ovidiu Suciu – director al
Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad.
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti : domnul Marin Constantin Hărăguş –
delegat sătesc în satul Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul Ruda Brad,
domnul Iulian Simedrea – delegat sătesc în satul Mesteacăn şi domnul Pavel Pistrilă –
delegat sătesc în satul Valea Brad.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora - Secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările
şi completările ulterioare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad
constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe
toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia Imnul Naţional al României.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad procesul verbal al
şedinţei ordinare din 25 februarie 2014 şi procesul verbal al şedinţei de îndată din 06
martie 2014 care au fost aprobate cu unanimitate de voturi, respectiv cu 17 voturi
pentru.
În continuare doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, întrucât
doamna consilier local Ioana-Camelia Mirică a condus şedinţele consiliului local pe o
perioadă de 3 luni, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îi
invită pe domnii consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea unui alt
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preşedinte de şedinţă.
Domnul consilier local, Mihai Mureş propune, conform Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad, ca doamna consilier local, Ancuţa
Florentina Miheţ, să conducă lucrările şedinţelor de consiliu pentru o perioadă de trei
luni consecutiv, dumneaei fiind următoarea în ordine alfabetică, propunere aprobată cu
unanimitate de voturi.
Doamna Secretar, Carmen Irina Bora, o invită pe doamna Preşedinte de şedinţă,
Ancuţa Florentina Miheţ, să preia conducerea şedinţei.
Nemaifiind alte discuţii, doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ,
îl roagă pe domnul Primar, Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind reglementarea activităţii Serviciului Public de
Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în Municipiul Brad – iniţiat de
primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din
domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere –
iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la
bugetul
local
al
Municipiului
Brad
persoanelor
fizice
autorizate/atestate,asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor
religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care
desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes
public local – iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru organizarea spectacolului
de pricesne şi folclor religios ,,Hristos a înviat” – iniţiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor şcolare şi a
cuantumului acestora ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2013-2014 – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice – iniţiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2014 al Spitalului Municipal Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza Municipiului Brad
pentru anul şcolar 2014-2015 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între
Consiliul Local al Municipiului Brad şi Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul
Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2003 situat
în Brad str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului Brad.
11. Informarea nr.4992/20.03.2014 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
12. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Brad pe
anul 2013.
13. Raportul privind activitatea Serviciului Poliţia Locală Brad.
14. Cererea nr.2161/06.02.2014 a domnului Sicoe Sorin Daniel
15. Analizarea şi discutarea Contractului de asociere în participaţie.
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16. Diverse.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă sunt suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi
cu următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe strada 1 Iunie –
Brad.
2. Adresa nr. 1550/12.03.2014 a Spitalului Municipal Brad.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
111/2013.
4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de
teren de 7,30 mp. din proprietatea publică a Municipiului Brad, situat pe str. Liceului.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, doamna
Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune aprobării suplimentările
propuse şi cu unanimitate de voturi „pentru” se aprobă.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune aprobării
Ordinea de zi în ansamblul ei şi cu unanimitate de voturi, se aprobă.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind reglementarea activităţii Serviciului
Public de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în Municipiul Brad.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, 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. 41/2012 s-a aprobat Documentaţia de delegare a gestiunii Serviciului Public de
Alimentare centralizată cu Energie termică (SACET) în Municipiul Brad.
Procedura de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii SACET Brad a fost
parcursă, însă contractul nu a fost încheiat cu nici un operator.
Având în vedere Referatul nr.4986/20.03.2014 al Compartimentului U.L.M. şi
ţinând cont de modificările tehnice şi legislative care au intervenit în cuprinsul
documentelor aprobate şi avizate de către ANRSC, se impune actualizarea întregii
documentaţii.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
reglementarea activităţii Serviciului Public de Alimentare Centralizată cu Energie
Termică (SACET) în Municipiul Brad.
Precizează că reglementarea activităţii Serviciului Public de Alimentare
Centralizată cu Energie Termică (SACET) în Municipiul Brad presupune aprobarea unui
regulament pentru efectuarea acestui serviciu, a unui studiu de oportunitate, a unei
modalităţi de administrarea a serviciului, a caietului de sarcini, a unui contract –cadru, a
unei fişe de date şi a unor criterii de selecţie a ofertelor.
Întrucât atribuirea Serviciului Public de Alimentare Centralizată cu Energie
Termică (SACET) în Municipiul Brad se va face prin licitaţie publică deschisă, a propus
numirea unei comisii de evaluare a ofertelor formată din 5 membri titulari şi 4 membri
supleanţi.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
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economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Totodată, doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ precizează că la
art. 9 din proiectul de hotărâre trebuie propuşi doi consilieri locali pentru a face parte din
comisia de evaluare a ofertelor şi doi consilieri locali ca membri supleanţi.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, propune ca din comisia de evaluare a
ofertelor să facă parte domnul consilier local, Vasile Podaru.
Domnul consilier local, Mircea Incău, propune ca din comisia de evaluare a
ofertelor să facă parte domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian.
Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, propune ca membru supleant pe
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan.
Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, propune ca membru supleant
pe domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 9 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, anunţă luarea unei
pauze pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa
Florentina Miheţ, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,
cu 17 voturi „pentru” au fost votaţi cei propuşi să facă parte din comisia de evaluare a
ofertelor şi cu 17 voturi „pentru” au fost votaţi cei propuşi ca membrii supleanţi .
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii membrilor prezenţi,
respectiv 9 consilieri locali.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că proiectul
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de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre doamna Preşedinte de
şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2014 privind reglementarea
activităţii Serviciului Public de Alimentare Centralizată cu Energie Termică
(SACET) în Municipiul Brad.
Punctul nr. 2 Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a
unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor
terase sezoniere.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, 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 Referatul nr.
4559/14.03.2014 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat, precum şi
cererile agenţilor economici cu profil de alimentaţie publică, de a amenaja terase
sezoniere în Municipiul Brad în perioada 15.04.2014 - 31.10.2014, s-au identificat un
număr de 15 amplasamente.
Cele 15 amplasamente vor fi închiriate în urma unei licitaţii publice care se va
realiza în baza Caietului de sarcini pe care l-a propus a fi aprobat prin articolul 2 al
proiectului de hotărâre. Licitaţia se va organiza de către comisia propusă în art. 4 al
proiectului de hotărâre formată din 5 persoane, iar preţul de pornire al licitaţiei l-a
propus să fie de 16 lei/mp/lună .
De asemenea a propus ca cele 15 terase să fie amenajate cu mochetă de trafic
intens şi delimitate cu pomi ornamentali sau ghivece de flori pentru a da un aspect cât
mai plăcut spaţiului.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
cele solicitate.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, întreabă dacă mai sunt
alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Totodată, doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ precizează că
la art.4 din proiectul de hotărâre trebuie propus un consilier local care să facă parte din
comisia de licitaţie.
Domnul Consilier local, Mircea Incău, propune ca din comisia de licitaţie să facă
parte domnul consilier local, Ioan Hărăguş.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4 al acestui
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
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215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, anunţă luarea unei
pauze pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa
Florentina Miheţ, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a
fost ales, cu 16 voturi „pentru”, domnul consilier local Ioan Hărăguş, să facă parte,
alături de ceilalţi membri, din comisia de licitaţie .
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 3, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două
treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri
locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2014 privind închirierea prin
licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea
amenajării unor terase sezoniere.
Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea acordării de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice
autorizate/atestate,asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad,
cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat
care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de
interes public local.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, în urma solicitărilor de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad în anul 2014, înaintate de către
persoanele fizice autorizate/atestate, de asociaţii/fundaţii/organizaţii fără scop
patrimonial, cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului
Brad, de cultele religioase române cu personalitate juridică, cluburile sportive de drept
privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de
interes public local, comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local Brad
nr.127/2012, cu respectarea prevederilor legale şi a principiilor de atribuire a
contractelor de finanţare nerambursabilă propune, conform Procesului Verbal
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nr.5056/21.03.2014, întocmit de către aceasta, alocarea anumitor sume de bani către cei
care au depus documentele.
Prin Referatul nr.5039/21.03.2014 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, taxe
şi impozite locale se propune, în limitele prevăzute de către bugetul local, acordarea de
finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad următoarelor
persoane juridice şi fizice:
- Parohia Romano Catolică
- 10.000 lei
- Parohia Ortodoxă Română Mesteacăn
- 10.000 lei
- Parohia Ortodoxă Brad III
- 30.000 lei
- Asociaţia Sportivă ,,Metalul” Crişcior
- 30.000 lei
- Clubul Sportiv ,,Armata - Aurul” Brad
-128.000 lei
- ,,EMPI KARATE” CLUB BRAD
- 12.000 lei
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea celor solicitate. La acest proiect se ataşează în copie anunţul de participare la
selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare
nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2014 publicat în
Monitorul Oficial al României nr.26/12.02.2014, pe site-ul Primăriei Municipiului Brad,
precum şi în publicaţiile de interes local: Mesagerul Hunedorean şi în Accent Media.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45, alin. 2, lit.a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea se adoptă cu votul majorităţii
consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2014 pentru aprobarea
acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad
persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără
scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza
Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor
sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine
realizarea unor obiective de interes public local.
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Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume pentru
organizarea spectacolului de pricesne şi folclor religios ,,Hristos a înviat”.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, 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 Referatul nr.
12/12.03.2014 al Casei de Cultură Brad prin care se solicită finanţarea spectacolului de
pricesne şi folclor religios ,,Hristos a înviat” programat în data de 12 aprilie 2014,
cuprins sub genericul ,,SERBĂRILE PRIMĂVERII”, acţiune cuprinsă în Programul
principalelor manifestări cultural-educative, artistice şi sportive organizate la nivelul
Municipiului Brad în anul 2014 , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.
7/2014, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus alocarea, în acest scop,
a sumei de 17.000 lei .
Cheltuielile aferente acestei acţiuni vor fi suportate din capitolul bugetar 67.02 ,,cultură, recreere, religie”.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, informează că a iniţiat acest proiect de hotărâre
sub egida „SERBĂRILE PRIMĂVERII”, manifestare cuprinsă în Programul anual de
acţiuni culturale aprobat de Consiliul local în luna ianuarie. Programul conţinut în ofertă
se adresează unui important segment de populaţie, mai ales în preajma sărbătorilor
pascale.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că în cadrul şedinţei comisiei
juridice al cărei preşedinte este, în urma discuţiilor purtate cu privire la acest proiect de
hotărâre s-a hotărât ca suma propusă să fie redusă cu 2.000 lei şi propune în acest sens
următorul amendament:
„Suma alocată desfăşurării spectacolului de pricesne şi folclor religios ,,Hristos a
înviat” programat în data de 12 aprilie 2014, cuprins sub genericul ,,SERBĂRILE
PRIMĂVERII” să fie de 15.000 lei”.
Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că, din punctul său
de vedere, pentru acest eveniment ar fi suficientă suma de 5.000 lei, restul banilor să fie
redirecţionaţi către Spitalul Municipal Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest lucru nu este posibil întrucât
sunt două capitole bugetare distincte, astfel că nu pot fi viraţi bani dintr-un capitol
bugetar în alt capitol bugetar.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ supune la vot
amendamentul propus de către domnul consilier local, Mihai Mureş, şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 vot „împotrivă” (Cristian Serafim Leucian) se aprobă.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că
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proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
consilierilor locali în funcţie , respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul propus şi, cu 16 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă (Cristian Serafim
Leucian), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2014 privind alocarea unei
sume pentru organizarea spectacolului de pricesne şi folclor religios ,,Hristos a
înviat”.
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului burselor
şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din
Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2013-2014 .
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr. 4717/18.03.2014
Serviciul buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale solicită aprobarea
numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2013-2014.
Criteriile pentru acordarea burselor şcolare au fost stabilite în Consiliile de
administraţie ale Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii Gimnaziale
,,Mircea Sântimbreanu” Brad şi ale Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad şi
au fost comunicate prin adresele nr.474/27.02.2014; nr. 4036/4037/06.03.2014 şi nr.
287/17.03.2014.
Numărul burselor şcolare se stabileşte semestrial prin hotărâre de consiliu, fapt
pentru care a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unui
număr de 325 burse şcolare (170 burse de merit şi 155 burse sociale).
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus cuantumul burselor şcolare după
cum urmează:
- bursă de performanţă - 80 lei/lună
- bursă de merit
- 70 lei/lună
- bursă de studiu
- 60 lei/lună
- bursă de ajutor social - 60 lei/lună
Precizează că la stabilirea acestui cuantum s-a avut în vedere încadrarea în suma
de 228.000 lei, sumă ce va fi prevăzută în buget pentru anul 2014.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local şi Mihai Mureş
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
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ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45, alin. 2, lit.a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2014 privind aprobarea
numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestora ce se vor acorda elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului
şcolar 2013-2014 .
Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor
de transport pentru cadrele didactice.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, 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 propunerile făcute
de către Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad,
al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad, al Colegiului Naţional ,,Avram
Iancu” Brad, precum şi al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad de a deconta contravaloarea
abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului didactic şi
didactic auxiliar, care se deplasează de la localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în
municipiul Brad) şi retur, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenţionat pe luna februarie 2014 în sumă
de 5290,19 lei după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
.951 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
1.526 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad
978 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
1.835,19 lei
Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti numai după virarea sumelor din bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
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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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45, alin. 2, lit.a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în
funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune la vot proiectul de hotărâre şi 17 voturi
„pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2014 privind aprobarea
decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Municipal Brad.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, 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.1444/07.03.2014 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită aprobarea rectificării
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, ca urmare a majorării veniturilor, am
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Spitalului Municipal Brad cu suma de 620,70
mii lei.
Precizează că în urma acestei majorări veniturile Spitalului Municipal Brad se
stabilesc în sumă de 13.349,24 mii lei, iar cheltuielile în sumă de 13.373,79 mii lei, cu
un deficit care provine de la finele anului 2013 în sumă de 24,55 mii lei.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
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Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii membrilor prezenţi,
respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2014 privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Municipal Brad.
Punctul nr. 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de pe
raza Municipiului Brad pentru anul şcolar 2014-2015.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, 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, ţiinând seama de Hotărârea
Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar al judeţului Hunedoara, transmisă
prin adresa nr. 5743/17.02.2013, prin care se acordă aviz conform privind reţeaua
unităţilor de învăţământ care vor funcţiona pe raza Municipiului Brad în anul şcolar
2014 – 2015 şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
din Municipiul Brad pentru anul şcolar 2014-2015, conform structurii prezentată în
anexa la proiectul de hotărâre .
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate,
taxe şi impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul necesită votul majorităţii
membrilor prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2014 privind aprobarea
reţelei şcolare de pe raza Municipiului Brad pentru anul şcolar 2014-2015.
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Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol
de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Serviciul de Probaţiune de
pe lângă Tribunalul Hunedoara.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, 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.898/C/04.03.2014 a Serviciului de Probaţiune Hunedoara înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 4013/05.03.2014 prin care, în scopul continuării colaborării
cu Consiliul Local al Municipiului Brad, se solicită semnarea unui nou protocol, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea încheierii Protocolului de
colaborare între Consiliul Local al Municipiului Brad prin Serviciul Public de Asistenţă
Socială şi Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara.
Precizează că la încheierea acestui protocol s-a ţinut cont de buna colaborare
dintre cele două instituţii pe parcursul anilor şi de necesitatea întăririi gradului de
siguranţă comunitară în Municipiul Brad, prevenirea săvârşirii din nou a unor infracţiuni
şi reintegrarea în comunitate a persoanelor care au săvârşit infracţiuni.
A propus ca acest protocol să fie încheiat pe o perioadă de un an, cu intrare în
vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi.
În articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus de asemenea, împuternicirea
Primarului Municipiului Brad pentru a semna acest protocol.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
membrilor prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2014 privind aprobarea
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încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Brad şi
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara.
Punctul nr. 10. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din
blocul ANL 2003 situat în Brad str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr. 4983/20.03.2014
Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei
Municipiului Brad se face cunoscut faptul că doamna Poenar Nicoleta Antoneta a
renunţat la locuinţa ANL care i-a fost repartizată, această locuinţă devenind astfel liberă
pentru repartizare.
În urma reactualizării şi analizării dosarelor solicitanţilor, Comisia pentru
analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a
încheiat procesul verbal nr. 4982/20.03.2014 prin care a propus repartizarea acestei
locuinţe doamnei Furdui Monica-Dana .
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad, dezbaterea
prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul a două treimi din
numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.43/2014 privind repartizarea
unei locuinţe din blocul ANL 2003 situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul
Hunedoara .
Punctul nr.1 Suplimentar Proiectul de hotărâre privind reglementarea
circulaţiei rutiere pe strada 1 Iunie – Brad.
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Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, 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 O.G. nr. 43/1997,
republicată, Secţiunile a III-a, a IV-a şi art. 59 precum şi art. 5 din Codul Rutier.
Din construcţie strada 1 Iunie are lăţimea de 6 m cu două trotuare a 1 m şi
deserveşte o zonă urbană extrem de aglomerată, cu un număr mare de posesori de
autoturisme şi cu un număr incomparabil de mic de locuri de parcare amenajate
arondate blocurilor de locuinţe. Din acest motiv, pe partea carosabilă a acestei străzi sau atribuit 52 tichete de rezervare, care comportă ocuparea aproape permanentă a unei
benzi de circulaţie.
Această realitate conduce la nesiguranţa circulaţiei rutiere pe două sensuri şi la
repetate sesizări din partea participanţilor la traficul rutier, dar şi la sensibilizarea Poliţiei
Rutiere care, prin Procesul–verbal nr.502754/21.02.2014 (anexat), propune
restricţionarea circulaţiei într-un singur sens.
Analizând configuraţia străzilor adiacente, precum şi ţinând seama de Referatul
Compartimentului de specialitate am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus dirijarea circulaţiei pe această stradă aşa cum este figurată pe Planul de Situaţie
prezentat.
Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local, Mihai Mureş
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan propune să se studieze amenajarea
unei parcări laterale „în spic” pe str. adiacentă General Vasile Milea, prin îngustarea
trotuarului din faţa blocului D2, aceasta pentru a permite circulaţia în ambele sensuri pe
acest tronson de stardă.
Domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, profitând de analiza
reglementării circulaţiei rutiere pe str. 1 Iunie, consideră oportun să se studieze crearea
unei benzi de preselecţie pe str. Republicii în punctul de ramificaţie a străzii Minerilor,
în care sens trebuie interzisă staţionarea pe banda dinspre trotuar care să permită fluenţa
circulaţiei pe str. Republicii înspre DN74.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Protectia Muncii,
Protecţia Mediului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
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art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
membrilor prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2014 privind reglementarea
circulaţiei rutiere pe strada 1 Iunie – Brad.
Punctul nr. 3 Suplimentar Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 111/2013.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, 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 Referatul nr.
5249/26.03.2014 al domnului Circo Aurel Viceprimarul Municipiului Brad prin care se
solicită analizarea devansării termenului de sistare a furnizării energiei termice faţă de
cel aprobat prin HCL nr. 111/2013, respectiv 31.03.2014, am iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care am propus sistarea furnizării energiei termice la data de 27 martie
2014.
La iniţierea acestui proiect de hotărâre am avut în vedere adresa operatorului SC
TERMICA BRAD SA nr. 587/25.03.2014, precum şi următoarele argumente:
1. S-au înregistrat apeluri telefonice şi audienţe repetate din rândul
consumatorilor prin care s-a solicitat diminuarea parametrilor agentului
termic, respectiv limitarea funcţionării centralei termice;
2. La data de 27.03.2014 se epuizează stocul de păcură achiziţionat de la
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (1428 tone) şi cantitatea
achiziţionată prin licitaţie publică organizată de operatorul SC TERMICA
BRAD SA;
3. Aplicându-se sistarea furnizării energiei termice la data de 27 martie 2014, se
deduce o economie la subvenţia pe care o suportă bugetul local în favoarea
populaţiei de cca.60 mii lei;
Domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
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Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
membrilor prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2014 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 111/2013.
Punctul 4 Suplimentar Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie
publică a unei suprafeţe de teren de 7,30 mp. din proprietatea publică a Municipiului
Brad, situat pe strada Liceului.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, 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 acordului de principiu dat de
către Consiliul Local Brad în şedinţa din luna mai 2013, Biroul pentru administrarea
domeniului public şi privat a întocmit Referatul nr.5362/27.03.2014 pentru închirierea
unei suprafeţei de teren de 7,30 mp. din proprietatea publică a Municipiului Brad, situat
pe strada Liceului, în apropierea Muzeului Aurului, în scopul amplasării unui chioşc
pentru comercializare îngheţată.
În acest sens, a propus aprobarea preţului de pornire a licitaţiei de 14 lei/mp./lună
chirie care s-a stabilit ţinând cont de tarifele reglementate prin HCL nr. 106/2013 privind
modificarea 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.
A propus, de asemenea, aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea
licitaţiei publice, componenţa comisiei de licitaţie precum şi abrogarea H.C.L. nr.
66/2013 prin care se aprobase o altă închiriere la care solicitantul a renunţat ulterior.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea celor solicitate.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
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care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, solicită ca tariful aplicat închirierii
acestui teren să fie acelaşi cu cel aplicat pentru terasele sezoniere adică de 16 lei/mp,
propunând în acest sens următorul amendament:
„Preţul de pornire a licitaţiei să fie de 16 lei/mp./lună chirie”.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ supune la vot
amendamentul propus şi cu 17 voturi „pentru” se aprobă.
Totodată, doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ precizează că
la art.4 din proiectul de hotărâre trebuie propus un consilier local care să facă parte din
comisia de licitaţie.
Domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely propune ca din comisia de licitaţie
să facă parte domnul consilier local, Dorel Leaha – Ştefan.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4 al acestui
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa
Florentina Miheţ, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a
fost ales, cu 16 voturi „pentru”, domnul consilier local Dorel Leaha-Ştefan, să facă
parte, alături de ceilalţi membri, din comisia de licitaţie.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul a două treimi din
numărul consilierilor în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2014 privind închirierea prin
licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 7,30 mp. din proprietatea publică a
Municipiului Brad, situat pe strada Liceului.
Punctul 11. Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.
3060/20.02.2014 a consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului
Local al Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în
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care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte - prin care se aduc la cunoştinţa
domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care este citat
Consiliul Local al Municipiului Brad.
Domnii consilieri au luat act de aceasta.
Punctul 12. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului
Brad pe anul 2013. Domnii consilieri au luat act de acesta.
Punctul 13. Raportul privind activitatea Serviciului Poliţia Locală Brad. Domnii
consilieri au luat act de acesta.
Punctul 14. Cererea nr.2161/06.02.2014 a domnului Sicoe Sorin Daniel care
solicită închirierea Punctului de însămânţare situat în satul Valea Brad în apropierea
Căminului Cultural în scopul depozitării de cereale.
În urma analizării cererii s-a concluzionat că, în prezent, clădirea nu este folosită
şi are nevoie de reparaţii, gen montare geam spart, reparaţii jgheaburi, vopsitorii
tâmplărie, etc. şi s-a dat aviz de principiu pentru închirierea spaţiului, prin licitaţie
publică deschisă, aprobată prin H.C.L., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Punctul 15. Analizarea şi discutarea Contractului de asociere în participaţie.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, subliniază schimbarea de situaţie privind
tipul contractului în baza căruia să se realizeze o investiţie privată constând în Centrală
Termică pe biomasă în municipiul Brad.
După eşuarea tentativei de delegare a gestiunii întregului S.A.C.E.T., în baza
H.G.R. nr. 717/2006, ca urmare a nedepunerii vreunei oferte valabile în cursul anului
2011, a urmat încercarea de a perfecta un Contract de parteneriat public privat susţinut
pe Legea nr. 178/2010 care, de asemenea, a eşuat din cauza intrării acestei legi într-o
revizuire pronunţată, urmată de dezbatere publică. Această lege nu a devenit aplicabilă
nici în anul 2012 când administraţia locală a decis asupra perfectării unui Contract de
asociere în participaţie susţinut pe Noul Cod Civil. Acest tip de contract a parcurs mai
multe etape de negociere, atât cu parteneri din Austria, cât şi cu potenţiali investitori din
România, printre care şi S.C ENERGY SERV S.R.L. Bucureşti, societate care şi-a
menţinut oferta tehnico-comercială depusă încă din anul 2009, constând într-o Centrală
Termoelectrică în cogenerare de înaltă eficienţă, pe biomasă, care să furnizeze prioritar
energie termică ieftină, iar energia electrică produsă să constituie un echilibru de
eficienţă economică.
Acest tip de contract a parcurs mai multe forme de redactare, convenite între cele
două părţi, până la întâlnirea finală din 6 martie 2014 când UAT Brad a refuzat să
participe la contul de profit şi pierderi, solicitând excluderea din textul contractului a
acestei obligaţii. În situaţia creată, potenţialul investitor şi-a reevaluat forma de contract
şi a constatat că neparticiparea ambilor asociaţi la contul de profit şi pierderi conduce la
nulitatea de drept a contractului, astfel încât a recurs la propunerea municipalităţii de a
studia varianta unui contract de concesiune susţinut pe legislaţia corespunzătoare.
Varianta unui asemenea contract a fost înaintată cu puţin timp înaintea şedinţei,
neexistând timpul necesar unei analize profunde, dar îşi exprimă părerea că prin
adoptarea unui asemenea tip de contract se revine la situaţia iniţială, respectiv de
delegare a gestiunii S.A.C.E.T. care a eşuat anterior şi care va necesita elaborarea unui
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Studiu de oportunitate, a dezmembrării topografice a terenului liber de construcţii, a
unui Raport de evaluare, a unui Caiet de sarcini, a unei Fişe de date, a unor Criterii de
evaluare a ofertelor, a unui Contract – Cadru, iar toate aceste formalităţi vor putea fi
îndeplinite într-un orizont de timp apreciat la şase luni.
În consecinţă, nu consideră oportună renunţarea la tipul de contract de asociere în
participaţie, cu reconsiderarea punctului de vedere al UAT Brad de participare la contul
de profit şi pierderi a Asocierii.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că este de acord să se revină la acel tip
de contract, dar cu precizarea că UAT Brad participă la pierderi şi beneficii proporţional
cu cota de participare la asociere, respectiv contravaloarea terenului adus ca aport la
asociere. Precizează, de asemenea, că prevederile contractuale cu privire la obligaţiile
părţilor ar trebui revizuite astfel încât în nici un caz să nu se piardă dreptul de proprietate
asupra terenului de amplasament, iar conducta tehnologică de conexiune a Centralei la
sistemul de distribuţie să fie cuprinsă în investiţia privată şi să revină în domeniul public
al municipiului.
Colateral, constată că domnii consilieri locali, Cristian Serafim Leucian şi Vasile
Podaru au purtat corespondenţă cu S.C. ENERGY SERV BUCUREŞTI, în numele
comisiei de specialitate juridică iar corespondenţa respectivă intră în divergenţă cu
ultima formă de contract (de concesiune) propusă.
Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian susţine că nu a abordat
niciodată schimbarea tipului de contract iar corespondenţa a făcut-o la înţelegere cu
doamna secretar care este membru în comisie.
Domnul consilier local, Mihai Mureş propune continuarea negocierii contractului
de asociere în participaţie iar în textul contractului să se prevadă şi o clauză care să
reglementeze situaţia în care numărul consumatorilor de energie termică ar scădea
dramatic.
Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, consideră că în planul de afaceri
al investitorului va trebui să se regăsească şi influenţa producerii de energie electrică.
Punctul nr. 2 Suplimentar. Adresa nr. 1550/12.03.2014 a Spitalului Municipal
Brad, prin care solicită aprobarea unor modificări la calea de acces în urgenţă, conform
Ordinului nr. 1706/2007.
Domnii consilieri au luat act de aceasta iar domnul Primar, Florin Cazacu
precizează că aceste propuneri vor fi analizate de către executiv.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, consideră justificată solicitarea Spitalului
pentru a se realiza un circuit normal al pacienţilor iar această modificare a căii de acces
va putea face obiectul viitoarei extinderi a C.P.U., obiectiv cuprins în Lista - Sinteză de
investiţii pe anul 2014.
Se trece la punctul DIVERSE
1. Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că intenţionează să solicite U.A.T. –
urilor învecinate ca din fondul lor de rezervă să susţină Spitalul Municipal Brad.
Solicită aceasta, având în vedere faptul că din numărul total de pacienţi internaţi la
Spitalul Municipal Brad în anul 2013 (5115), 53% provin din comunele învecinate şi
numai 32% din municipiul Brad.
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Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că ar fi bine dacă s-ar stabili o
întâlnire la Spital cu toţi primarii din zonă în vederea susţinerii financiare a Spitalului de
la reprezentanţii comunităţilor beneficiare.
Consiliul Local avizează favorabil intenţia domnului Primar, Florin Cazacu.
2. Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în data de 18.03.2014, la ora
12.00 la sediul Primăriei Brad se va semna Contractul de extindere şi reabilitare a
reţelelor de apă şi canalizare, sens în care va avea loc şi o conferinţă de presă. Invită
consilierii locali să participe la acest eveniment.
3. Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că va trebui să se analizeze,
împreună cu Poliţia Municipiului Brad, posibilitatea redirijării circulaţiei auto de tonaj
mare prin centrul oraşului. Totodată, prin intermediul unei hotărâri de consiliu local,
trebuie ridicată restricţia circulaţiei auto de mare tonaj prin oraş, hotărâre care va fi
comunicată şi Poliţiei rutiere.
În continuare precizează că sunt şanse mari de finanţare a modernizării drumurilor
de la Ruda-Brad şi Valea Brad.
Domnul consilier local, Mircea Incău, precizează că s-au înmulţit foarte mult
câinii fără stăpân din municipiul Brad.
Domnul Primar precizează că acest lucru va fi comunicat printr-o adresă, A.D.I.
Serviciul Judeţean pentru ocrotirea câinilor fără stăpân, căruia i-a fost delegată gestiunea
serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Brad.
Doamna Bianca Leucian – director al Casei de Cultură Brad invită consilierii
locali să participe la acţiunea culturală de lansare a cărţii „Linşajul mediatic în politica
românească” ce va avea loc la Casa de Cultură Brad, în data de 29 martie 2014, orele
12.00.
Nemaifiind alte discuţii, doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din
data de 27 martie 2014.
Brad, 27.03. 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ANCUŢA - FLORENTINA MIHEŢ

SECRETAR,
CARMEN-IRINA BORA
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