ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 27 aprilie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 27 aprilie 2017 s-a făcut în data de 21.04.2017 prin Dispoziţia nr.
302/21.04.2017 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile
art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din
Municipiul Brad Periodicul de Informare al Consiliului Municipal Brad „Zarandul”.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 21.04.2017, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La începutul şedinţei au fost prezenţi 15 consilieri locali, un consilier local
demisionat (Ioan Florin Oprişa) şi un consilier local fiind absent (Claudia Mager).
În urma validării domnului consilier local Ioan Hărăguş, conform punctului 2
de pe Ordinea de zi, la şedinţă au fost prezenţi 16 consilier locali din cei 17 consilieri
locali în funcţie, un consilier local fiind absent (Claudia Mager).
La şedinţă au participat cei 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat
sătesc în satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul
Mesteacăn şi domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi c.j. David Mihaela
care prin Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere
temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru
îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora –
Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A. şi domnul dr. Ştefan Lucian Miron - Director Medical al Spitalului
Municipal Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi prevederile
art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată
şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe toţi cei

prezenţi să se ridice pentru a audia Imnul Naţional al României.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din 30 martie 2017 care a fost aprobat
cu 15 voturi "pentru”, un consilier local demisionat (Ioan Florin Oprişa) și un
consilier local fiind absent (Claudia Mager).
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul
local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea
inclusiv, are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului
local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1)
sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios
administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 încetarea unui mandat de consilier local şi
declararea vacantării locului de consilier local respectiv – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local– iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
3. Depunerea jurământului.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2017
a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local
Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului Municipiului Brad – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind mecanismul
de compensare precum și modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare
a eventualelor supracompensații rezultate din prestarea serviciului de producere,
transport, distribuție şi furnizare a agentului termic în sistem centralizat în Municipiul
Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 17 din blocul ANL
2010, scara B, etaj III, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 22 din blocul ANL
2004, corp B, etaj III, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local
nr. 89/2016 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Local Brad nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
11. Informarea nr.12.665/19.04.2017 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
12. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Sesizarea nr. 11.984/07.04.2017 a domnului Raul Matei.
13. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire pod peste râul
Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, judeţul Hunedoara” – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 128/2016
privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a obiectivului de investiții
“Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, județul
Hunedoara” şi a finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii
de Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului Muzeul
Aurului Brad cu anexele aferente şi întreaga colecţie mineralogică, situat în Brad,
str. Independenţei, nr. 9, judeţul Hunedoara, din proprietatea C.N.C.A.F. MINVEST
S.A. Deva în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 5. Adresa nr. 13044/24.04.2017 a Biroului Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Investiţii din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad .
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului

ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune aprobării
suplimentarea propusă care se aprobă cu 15 voturi "pentru”, un consilier local
demisionat (Ioan Florin Oprişa) şi un consilier local fiind absent (Claudia
Mager).
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune aprobării Ordinea de
zi în ansamblul ei care se aprobă cu 15 voturi "pentru”, un consilier local
demisionat (Ioan Florin Oprişa) şi un consilier local fiind absent (Claudia
Mager).
După aprobarea ordinii de zi în ansamblul său, consilierii locali au luat o pauză
şi au studiat în comisii proiectele de hotărâre suplimentare.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în
ordinea aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de
consilier local şi declararea vacantării locului de consilier local respectiv – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
Referatul întocmit de Primar și Secretar.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul Oprişa Ioan - Florin a
fost ales consilier local din partea Partidului Național Liberal, în Consiliul Local al
Municipiului Brad la alegerile din data de 5 iunie 2016.
Potrivit prevederilor art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local
încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, printre altele,
şi ca urmare a demisiei din calitatea de consilier local.
Domnul Oprişa Ioan-Florin, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului
Brad sub nr. 11.725/05.04.2017 a renunţat în mod expres la funcţia de consilier local.
În contextul celor de mai sus, s-a propus plenului Consiliului Local Brad să ia
act de demisia menționată și să constate vacantarea locului de consilier local deținut
de domnul Oprișa Ioan Florin.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali
prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi "pentru”, un consilier local demisionat (Ioan Florin
Oprişa) şi un consilier local absent (Claudia Mager) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 47/2017 privind încetarea unui mandat de consilier local
şi declararea vacantării locului de consilier local respectiv.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui
consilier local – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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
al Municipiului Brad nr. 47/2017 s-a luat act de încetarea mandatului de consilier
local al domnului Oprişa Ioan - Florin ca urmare a demisiei acestuia din calitatea sa
de consilier local.
Urmare acestui fapt, Organizaţia Judeţeană a Partidului Național Liberal
Hunedoara prin adresa nr. 53/05.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 11.741/15.04.2017 a confirmat că următorul supleant de pe lista de consilieri
locali cu care Partidul Național Liberal a participat la alegerile locale din iunie 2016
este domnul Hărăguş Ioan, membru P.N.L. – Jud. Hunedoara.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, în calitate de preşedinte al Comisiei de
validare dă citire Raportului pentru validarea mandatului domnului consilier local
Hărăguş Ioan în Consiliul Local al Municipiului Brad care îndeplineşte condiţiile
prevăzute de art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi urmează să fie
validat în funcţia de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Brad pe locul

declarat vacant în urma demisiei domnului Ioan Florin Oprişa.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali
prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi "pentru”, un consilier local demisionat (Ioan Florin
Oprişa) şi un consilier local fiind absent (Claudia Mager) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 48/2017 privind validarea mandatului unui consilier local.
Punctul nr. 3. Depunerea jurământului.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, dă cuvântul domnişoarei Mihaela
David - Secretar al Municipiului Brad care prezintă modul în care se va realiza
depunerea jurământului, potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 şi care
apoi l-a invitat pe domnul Ioan Hărăguş să depună jurământul la masa special
amenajată pe care se află un exemplar din Constituţia României şi din Biblie.
Domnul Ioan Hărăguş, consilier local a cărui mandat a fost validat, cu mâna
stângă pusă atât pe Constituţia României, cât şi pe Biblie, a depus în faţa Consiliului
Local următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi
să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor municipiului Brad. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
După depunerea jurământului domnul consilier local Ioan Hărăguş, l-a semnat
în două exemplare, un exemplar fiindu-i înmânat de către domnişoara Secretar
Mihaela David.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul I 2017 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 49 alin.
12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre
aprobare Consiliului Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe
lângă execuţia bugetară a anului precedent, fapt pentru care a propus aprobarea
execuţiei bugetare pe trimestrul I 2017 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi

serviciilor subordonate Consiliului Local Brad .
La articolul 1 a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2017 a
Municipiului Brad, după cum urmează:
- la venituri în sumă de 7.457.566 lei din care la secţiunea de funcţionare
7.375.062 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 82.504 lei;
- la cheltuieli în sumă de 4.973.887 lei, din care la secţiunea de funcţionare
4.893.254 lei şi la secţiunea de dezvoltare 80.633 lei;
- şi un excedent bugetar de 2.483.679 lei din care la secţiunea de funcţionare
2.481.808 lei şi la secţiunea de dezvoltare 1.871 lei.
La articolul 2 a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2017 a
instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează:
- la venituri în sumă de 4.805.250 lei ;
- la cheltuieli în sumă de 4.359.640 lei;
- un excedent bugetar de 445.610 lei.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor
locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Claudia Mager)
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2017 privind aprobarea execuţiei
bugetare pe trimestrul I 2017 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor

subordonate Consiliului Local Brad .
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului
Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 Ordonanţa Guvernului României
nr. 53/2002 privind statutul - cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobata prin
Legea nr. 96/2003 are ca obiect stabilirea Statutului-cadru al unităţilor administrativteritoriale din România.Statutul Municipiului Brad cuprinde date şi elemente
specifice, care au rolul de a-l individualiza în raport cu alte unităţi similare, privitoare
la:
a)întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritorială a unităţii
administrativ-teritoriale, satele componente, iar în cazul oraşelor, satele aparținătoare
şi localităţile componente, amplasarea acestora, prezentată grafic şi descriptiv,
distanta dintre satele componente, respectiv aparținătoare, şi localităţile componente;
b) determinarea colectivităţii asupra căreia se exercită autoritatea consiliului
local şi a primarului; date privind înfiinţarea acesteia, prima atestare documentara,
evoluţia istorica;
c) populaţia unităţii administrativ-teritoriale, făcându-se menţiune cu privire la
componenta etnică;
d) localitatea de reşedinţa;
e) autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora;
f) căile de comunicaţie existente şi categoria acestora;
g) date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii,
sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea;
h) principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din
sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultura;
i) serviciile publice existente;
j) patrimoniul public şi privat, componenta şi întinderea acestuia;
k) partide politice şi sindicate, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea
administrativ-teritorială.
În statut este precizat rangul unităţii administrativ-teritoriale, stabilit potrivit
prevederilor Legii nr. 351/2001privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional - Secţiunea a IV-a "Reţeaua de localităţi".
În statut sunt precizate autorităţile administraţiei publice locale, sediul
acestora, numărul şi structura politică a membrilor consiliului local, precum şi data
constituirii acestuia.
Prin statut sunt stabilite criteriile potrivit cărora se poate conferi persoanelor
fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social,
cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru comuna, oraşul sau
judeţul respectiv, titlul de cetăţean de onoare, drepturile de care se bucura aceste
persoane, precum şi condiţiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu.

În statut este precizat că locuitorii comunei sau oraşului sunt consultaţi, în
condiţiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea
administrativ-teritorială şi se enumera problemele specifice apreciate ca fiind de
interes deosebit, precum şi faptul ca referendumul local se poate organiza în toate
satele şi localităţile componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre
acestea.
Prin statut sunt stabilite criteriile pe baza cărora bunurile aflate în proprietatea
publică a unităţii administrativ-teritoriale şi cele din proprietatea privată a acesteia
pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi
concesionate ori închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuita
pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de
binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.
Prin statut sunt stabilite criteriile pe baza cărora consiliul local hotărăște cu
privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea
privată a unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.
Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit
prevederilor legale.
Statutul stabilește condiţiile de realizare a cooperării sau asocierii cu persoane
juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri
sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public local, precum şi de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu
unităţi administrativ-teritoriale similare din alte tari.
Statutul cuprinde menţiuni privind cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi
ale administraţiei publice locale din ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la
asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în
vederea promovării unor interese comune.
Statutul cuprinde, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, modalitatea de
atribuire şi schimbare a denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public
local.
Prin statut sunt stabilite, în condiţiile legii, însemnele specifice ale localităţii şi
modalităţile de utilizare a acestora.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului

public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă există schimbări în
statut sau acum se aprobă pentru prima dată.
Domnul Primar, Florin Cazacu răspunde că Statutul Municipiului Brad a fost
aprobat în anul 2004 și se actualizează de câte ori este nevoie, această formă a
Statutului a fost supus dezbaterii publice în data de 06.04.2017, iar Compartimentul
Relaţii Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad poate
prezenta în detaliu orice modificare adusă statutului, de fapt el ar putea fi actualizat
anual căci totul este într-o dinamică permanentă.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam întreabă dacă s-a modificat
paragraful din statut referitor la numirea cetăţenilor de onoare.
Domnişoara Secretar, Mihaela David răspunde că criteriile de acordare a
titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Brad sunt cuprinse într-un Regulament
aprobat printr-o Hotărâre a Consiliului Local Brad din anul 2008 şi nu face obiectul
acestui proiect de hotărâre.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că toţi cetăţenii de onoare ai
Municipiului Brad sunt trecuţi în Statutul Municipiului Brad, iar la Regulamentul de
acordare a titlului de cetăţean de onoare nu sunt modificări.
Domnul consilier local, Vasile Bârea menţionează că modificarea la statut s-a
făcut subversiv, în sensul că la capitolul cu cetăţenii de onoare în forma iniţială a
statutului apărea cuvântul „ţară” care acum nu se mai regăseşte, iar dumnealui
consideră că un cetăţean care a primit titlul de „cetăţean de onoare” şi maculează
imaginea ţării printr-un anumit comportament atunci îşi maculează imaginea şi în faţa
comunităţii care i-a acordat acest titlu şi ca atare propune un amendament la proiectul
de hotărâre în sensul de a se reintroduce cuvântul „ţară” la capitolul cu condiţiile de
retragere a titlului de cetăţean de onoare din cuprinsul statutului.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că paragrafe din Regulamentul de
acordare a Titlului de cetăţean de onoare sunt cuprinse şi în Statutul Municipiului
Brad, sens în care citează din capitolul prevăzut în regulament cu referire la criteriile
de retragere a titlului şi anume: ”Retragerea titlului de cetățean de onoare se face
când persoana laureată produce prejudicii de imagine municipiului Brad, locuitorilor
municipiului Brad sau ţării”.
Domnul Primar, Florin Cazacu întreabă pe domnul consilier local, Vasile
Bârea care este paragraful cu referire la cuvântul „ţară” care s-ar fi scos din statut că
dumnealui nu înţelege.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, răspunde că într-adevăr cuvântul „ţară”
nu s-a înlăturat şi că a fost o neînţelegere.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod

deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali
prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 14 voturi "pentru” şi 2 abţineri (Ionel Daniel Adam şi Dorin Sorin
David), un consilier local absent (Claudia Mager) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 50/2017 privind actualizarea Statutului Municipiului Brad.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind
mecanismul de compensare precum şi modalităţile de evitare a supracompensării şi
de recuperare a eventualelor supracompensaţii rezultate din prestarea serviciului
de producere, transport, distribuţie şi furnizare a agentului termic în sistem
centralizat în Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor O.G. nr. 36/2006, actualizată şi ale Ordinului comun M.D.R.A.P/M.F.P.
nr. 1121/1075 din 2014, precum şi în scopul îndeplinirii Deficienţei nr. 5 din Procesul
Verbal de Constatare nr. 20442/2015 al Curţii de Conturi, cu referire la stabilirea prin
act administrativ a modalităţilor de recuperare a supracompensărilor acordate către
operatorul local de termoficare pentru acoperirea diferenţei de preţ la energia termică
livrată populaţiei, propun un mod concret de acordare şi control asupra subvenţiei
locale suportate de la bugetul local.
În acest demers, s-a pornit de la următoarele realităţi cunoscute:
1. costurile aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în
sistem centralizat (SACET Brad) sunt mai mari decât veniturile realizate prin
practicarea preţului local de facturare care se aprobă prin Hotărâre de Consiliu Local
la fiecare început de sezon rece.
2. în structura preţului/tarifului unic de producere, transport, distribuţie şi
furnizare a energiei, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare acceptă doar 20% pierderi tehnologice, în timp ce în întregul SACET
Brad se înregistrează cca. 38% pierderi.
3. dimensionarea subvenţiei unitare a energiei termice livrate populaţiei ţine
seamă de gradul de suportabilitate al consumatorilor şi respectă prevederile art. 3 din
O.G. nr. 36/2006, actualizată şi ale art. 21 din Ordinul nr. 1121/1075 din 2014.
4. operatorul local S.C. TERMICA BRAD S.A. îndeplineşte condiţiile de
eligibilitate reglementate de art. 23 alin. (1) din ordinul amintit, pentru a beneficia de
asemenea compensări de costuri, sub forma unor măsuri de sprijin care reprezintă
ajutor de stat de la U.A.T. Brad.
Având în vedere că principalul element de cost din structura preţului avizat de
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare este păcura, cu o
pondere de cca. 60%, şi că aceasta are un preţ fluctuant, dictat de cotaţia bursieră a
ţiţeiului, costurile reale ale operatorului pe parcursul unui întreg sezon rece pot fi mai

mici sau mai mari decât cele prognozate, astfel încât la sfârşit de sezon să rezulte o
supracompensare sau o subcompensare, care, potrivit reglementărilor legale, trebuie
rambursată la bugetul local, sau, după caz, se justifică o majorare a subvenţiei unitare.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali
prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Claudia Mager) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.51/2017 privind aprobarea
Regulamentului privind mecanismul de compensare precum şi modalităţile de
evitare a supracompensării şi de recuperare a eventualelor supracompensaţii
rezultate din prestarea serviciului de producere, transport, distribuţie şi
furnizare a agentului termic în sistem centralizat în Municipiul Brad.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 17 din
blocul ANL 2010, scara B, etaj III, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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. 11.213/31.03.2017 doamna David Ramona Ioana
(fostă Gurban) solicită predarea locuinţei nr. 17 deţinută cu chirie, în blocul ANL
2010, scara B, etaj III situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara, ca urmare a
achiziţionării unui imobil cu destinația de locuinţă.
Precizează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2017 s-a aprobat, prin H.C.L.
nr. 22/2017, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2017.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 22/2017, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
7497/20.04.2017 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei
Florea Marinela-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, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Claudia Mager) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2017 privind repartizarea locuinţei nr.
17 din blocul ANL 2010, scara B, etaj III, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul
Hunedoara.

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 22 din
blocul ANL 2004, corp B, etaj III,situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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. 10.485/24.03.2017 doamna Tuduran Loredana
Ioana solicită predarea locuinţei nr. 22 deţinută cu chirie, în blocul ANL 2004, corp
B, etaj III, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara, ca urmare a
moștenirii unui imobil cu destinația de locuinţă.
Precizează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2017 s-a aprobat, prin H.C.L.
nr. 22/2017, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2017.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 22/2017, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
12.787/20.04.2017 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante
domnului Sorinca Felician - Marin, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a
unei locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Claudia Mager) se

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2017 privind repartizarea locuinţei
nr. 22 din blocul ANL 2004, corp B, etaj III,situat în Brad, strada Nestor
Lupei, judeţul Hunedoara .
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 89/2016 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului
Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea
Sântimbreanu” Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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. 47/2017 s-a luat act de încetarea mandatului de consilier local a domnului
Oprişa Ioan Florin, care prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2016 a fost desemnat
pentru a face parte din Consiliul de administrație al Şcolii Gimnaziale ”Mircea
Sântimbreanu” Brad.
Potrivit art. 4 alin. 1 lit. „b” din Metodologia – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar
aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 „în cazul în care consiliul de
administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice;
primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de
învăţământ respectivă”.
Urmare celor prezentate lasă la latitudinea Consiliului Local al Municipiului
Brad desemnarea unui consilier local pentru a face parte din acest consiliu de
administraţie.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local Brad al Municipiului Brad pentru a face parte din Consiliul de administraţie al
Şcolii Gimnaziale ”Mircea Sântimbreanu” Brad.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca domnul consilier local Ioan
Hărăguş, să facă parte, din Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale ”Mircea
Sântimbreanu” Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 1 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă,
Viorel Curtean, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,
domnul consilier local Ioan Hărăguş a fost ales cu 15 voturi „pentru” şi un vot
„nul”, un consilier local absent (Claudia Mager) să facă parte din Consiliul de
administraţie al Şcolii Gimnaziale ”Mircea Sântimbreanu” Brad.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor
locali prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Claudia Mager), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2017 pentru modificarea art.1 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 89/2016 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale
,,Mircea Sântimbreanu” Brad.

Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor
de specialitate – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 demisiei domnului
consilier local, Oprişa Ioan-Florin, din Consiliul Local al Municipiului Brad, se
impune modificarea componenţei Comisiei nr. 1 de studii economice, prognoze,
buget şi a Comisiei nr. 5 pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ întrucât domnul consilier local făcea parte din aceste comisii.
Având în vedere că pe locul de consilier devenit vacant s-a validat mandatul de

consilier local al domnului Hărăguş Ioan, propune modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate în sensul
înlocuirii domnului consilier local, Oprişa Ioan-Florin, cu domnul consilier local
Hărăguş Ioan.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali
prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Claudia Mager), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2017 pentru modificarea
Anexei la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 82/2016 privind
organizarea comisiilor de specialitate.
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire pod peste
râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, judeţul Hunedoara” – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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. 128/2016 s-a aprobat Documentaţia Tehnico - Economică a obiectivului
“Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, judeţul
Hunedoara” şi a finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii de
Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă.
Pornind de la necesitatea extremă de reconstruire a podului peste Râul Crişul
Alb din Municipiul Brad, precum şi ţinând seama de incapacitatea financiară a
bugetului local de susţinere a acestei investiţii, estimată la 13.634,449 mii lei cu TVA
s-a iniţiat procedura de includere a acestui obiectiv în Lista – Sinteză a obiectivelor

de investiţii pe anul 2016 care urmează să se finanţeze din „Programul Naţional de
Construcţii de Interes Public sau Social”, Subprogramul „Lucrări în primă urgenţă”
aprobat prin O.G. nr. 16/2014 cu modificările şi completările ulterioare.
Conform acestui Program, finanţatorul majoritar este COMPANIA
NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII S.A. BUCUREŞTI, din cadrul Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, iar bugetul local va avea
obligaţia suportării cheltuielilor în valoare de 2.164,068 mii lei cu TVA,
reprezentând amenajarea terenului, amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la
starea iniţială, studii de teren, proiectare şi inginerie, taxe pentru obţinere de avize,
acorduri impuse prin Certificatul de Urbanism, autorizaţii, consultanţă, asistență
tehnică, reabilitarea Străzii Crişan, construirea unui drum provizoriu ca variantă de
circulaţie pe care se va desfăşura traficul pe perioada construirii podului, cheltuieli
diverse şi neprevăzute precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pe o
perioadă de minim 15 ani.
Totodată, Consiliul Local al Municipiului Brad se obligă să aprobe demolarea
construcției aflată pe amplasament, cu funcțiunea de pod şi identificată cadastral cu
nr. 66659-C1 (construcţie care nu face obiectul predării), anterior semnării
protocolului de predare-primire amplasament şi să asigure, în condiţiile legii,
suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.
Odată cu adoptarea prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 136/2016.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a patru consilieri locali care să
facă parte în calitate de membri titulari, respectiv membri supleanţi din Comisia de
evaluare şi selecţionare a proiectelor.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Claudia Mager) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2017 privind predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire pod peste
râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, judeţul Hunedoara” .
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 128/2016
privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a obiectivului de investiții
“Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, județul
Hunedoara” şi a finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de
Construcţii de Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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. 128/2016 s-a aprobat Documentaţia Tehnico – Economică a obiectivului de
investiții “Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad,
județul Hunedoara” şi a finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de
Construcţii de Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă.
În urma verificărilor realizate asupra documentaţiei şi a recomandărilor
Consiliului Tehnico Economic al Companiei Naţionale de Investiţii Bucureşti,
valoarea Devizului General a obiectivului de investiţii va fi de 13.634.449 lei cu
TVA (3.000.475 Euro), din care C+M 11.288.852 lei cu TVA (2.484.288 Euro),
finanţat prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social –
Subprogramul Lucrări în primă urgenţă, faţă de valoarea aprobată anterior şi anume:
15.091.499 lei cu TVA (3.374.948 Euro), din care C + M = 11.492 lei cu TVA
(2.579.950 Euro).
Totodată, s-a modificat şi valoarea finanţării prin Programul Naţional de
Construcţii de Interes Public sau Social –Subprogramul Lucrări în primă urgenţă, de
la 13.128.535 lei cu TVA inclus, prin C.N.I. la 11.470.381 lei cu TVA inclus, prin
C.N.I., cu eşalonare pe o durată de 3 ani, începând cu anul 2016 şi cofinanţarea de la
bugetul local a cheltuielilor, de la 2.537.596 lei cu TVA inclus la 1.646.698 lei cu
TVA inclus.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor
locali prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Claudia Mager) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 128/2016
privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a obiectivului de
investiții “Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul
Brad, județul Hunedoara” şi a finanţării acestui obiectiv prin Programul
Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în
primă urgenţă.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”– iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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. 8/2013, domnul Herczeg Adrian a fost numit reprezentant al
Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de

Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST Hunedoara.
Urmare solicitărilor făcute de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
AQUA PREST Hunedoara, A.N.R.S.C. a emis avizul nr. 502870/24.03.2017 privind
stabilirea preţurilor la apa brută pompată, transportată şi distribuită în localităţile
Băieşti, Ciopeia, Ohaba de sub Piatră, Ruşor, Silvaşul de Jos, pentru SC APA PROD
S.A. Deva, județul Hunedoara .
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei privind aprobarea preţurilor şi
tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de S.C.
APA PROD S.A. Deva, judeţul Hunedoara, potrivit art. 21 alin. 1 din Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, „nu
poate fi votată de reprezentantul asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât
în baza unui mandat special¸acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii
deliberative a asociatului a cărui reprezentant este”.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali necesitatea
exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 al acestui proiect de
hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă,
Viorel Curtean, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, cu
16 voturi „pentru”, un consilier local absent (Claudia Mager), domnului Herczeg
Adrian i s-a acordat mandat special din partea Consiliului Local al Municipiului

Brad, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” aprobarea preţurilor pentru apa
brută pompată, transportată şi distribuită în localităţile Băieşti, Ciopeia, Ohaba de
sub Piatră, Ruşor, Silvaşul de Jos pentru SC APA PROD S.A. Deva, judeţul
Hunedoara.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor
locali prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Claudia Mager), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2017 privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”.
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului Muzeul
Aurului Brad cu anexele aferente şi întreaga colecţie mineralogică, situat în
Brad, str. Independenţei, nr. 9, judeţul Hunedoara, din proprietatea C.N.C.A.F.
MINVEST S.A. Deva în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad,
judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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, este bine cunoscut faptul că în
zona Brad există dovezi de exploatare a zăcămintelor auroargintifere de peste 2000 de
ani.
De peste 100 de ani, cele mai valoroase exponate cu aur nativ descoperite în
zăcămintele din zonă au fost valorificate în cadrul unei colecţii expusă în clădirile
proprietatea C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva, denumită generic Muzeul Aurului
Brad.
Această colecţie reprezintă un unicat în peisajul muzeal al României, iar prin
mărimea şi valoarea sa chiar unicat la nivelul Europei.
Se poate spune că această colecţie organizată sub denumirea de Muzeul
Aurului Brad reprezintă un plus de identitate a Municipiului Brad.
În anul 2006 au fost demarate de către S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti
lucrări de reabilitare şi modernizare la clădirea Muzeului aflată pe strada
Independenţei, nr.9.
În paralel cu aceste lucrări a avut loc şi un proces de clasare a colecţiei. Aceste
lucrări au fost finalizate în anul 2012, dată la care muzeul a fost redeschis spre

vizitare.
Consiliul Local al Municipiului Brad şi-a exprimat de nenumărate ori în
numele întregii comunităţi brădene dorinţa fermă de a prelua în administrare
colecţia în vederea punerii în valoare în mod corespunzător.
Având în vedere situaţia financiară dificilă a C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva,
administraţia publică locală reiterează dorinţa preluării acestui obiectiv emblematic în
administrare, motiv pentru care a iniţiat acest proiect de hotărâre.
Obiectivul turistic cuprinde clădirea muzeului reabilitată, anexele precum şi
întreaga colecţie de mineralogică (cuprinzând exponate cu aur liber, minerale şi
obiecte istorice cu tematică minieră).
În vederea preluării în administrare a acestui obiectiv precizează că a inclus în
Organigrama instituţiei un compartiment distinct care ar urma să administreze aceste
active.
Resursele financiare necesare pentru întreţinerea, administrarea şi promovarea
acestuia vor fi asigurate prin bugetul local, precum şi din veniturile realizate din buna
administrare a acestei colecţii.
În data de 4 iulie 2013 s-a aprobat în şedinţa de Guvern un Memorandum
privind trecerea colecției mineralogice din Brad cunoscută sub denumirea ”Muzeul
Aurului” din subordinea C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA în domeniul public al
statului şi în administrarea unei autorităţi publice centrale sau locale.
În data de 09.11.2016 Municipiul Brad - Primăria a înaintat Guvernului
României un Memoriu prin care de asemenea a solicitat trecerea Muzeului Aurului
Brad în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad iar prin adresa nr.
1566/16.11.2016 s-a primit răspunsul la Memoriu prin care se comunică faptul că
Muzeul Aurului Brad se află în procedură de trecere în proprietatea publică a statului
şi în administrarea Ministerului Culturii, urmând a analiza în măsura în care se
solicită acest lucru posibilităţile de delegare a administrării către autorităţile locale
din Brad.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe

marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că preluarea Muzeului Aurului Brad
de către administraţia publică locală Brad este un deziderat mai vechi, având
importanţa acestuia atât istorică, cât şi ca valoare a exponatelor, el fiind un etalon
important al istoriei mineritului în România, sens în care în organigrama instituţiei –
Municipiul Brad este aprobată o structură pentru partea de Muzeu şi Galeriile
„Treptele Romane”.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan arată că nu este permis să nu se
încerce preluarea Muzeului Aurului Brad, având în vedere că Municipiul Brad se
identifică cu acest Muzeu.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Claudia Mager), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2017 privind transmiterea imobilului Muzeul
Aurului Brad cu anexele aferente şi întreaga colecţie mineralogică, situat în
Brad, str. Independenţei, nr. 9, judeţul Hunedoara, din proprietatea C.N.C.A.F.
MINVEST S.A. Deva în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad,
judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 11. Informarea nr. 12.665/19.04.2017 privind cauzele aflate pe
rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr. 12. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Sesizarea nr. 11.984/07.04.2017 a domnului Matei Raul Florin prin care
solicită retragerea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Brad, domnului
Adrian Năstase pentru că dumnealui încă figurează ca Cetăţean de Onoare al
Municipiului Brad deşi a adus prejudicii de imagine şi materiale României.
La sesizarea domnului Matei Raul Florin s-a întocmit de către Secretarul
Municipiului Brad, Nota înregistrată sub nr. 12.498/14.04.2017 în care se arată că, în
temeiul art. 12 din Anexa la H.C.L. nr. 97/2008 privind aprobarea Regulamentului
privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al municipiului Brad „Retragerea
titlului se face de către Consiliul local al municipiului Brad, dacă este sesizat de
către primar sau consilierii locali”, ori domnul Matei Raul Florin neocupând nici una
din aceste funcţii nu este îndreptăţit să sesizeze Consiliul local în ceea ce priveşte
retragerea acestui titlu.

Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre sesizare şi sunt de acord
cu Nota întocmită de Secretarul Municipiului Brad.
Suplimentar 5. Adresa nr. 13.044/24.04.2017 a Biroului Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Investiţii din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad prin care se solicită Poliţiei Municipiului Brad – Formaţiunea
Rutieră să analizeze oportunitatea amplasării pe strada Decebal în zona intersecţiei cu
strada Trandafirilor, a unor parapeţi din beton sau metal pentru evitarea afectării
proprietăţii familiei Tămaş Ioan şi a pietonilor, având în vedere că în zona respectivă
au avut loc accidente rutiere care au generat pagube materiale.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă.
Punctul nr. 13. Diverse.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, menţionează că toaletele publice de
la Piaţa Industrială şi de la Târgul de animale – Obor, sunt focare de infecţie şi trebuie
luate măsuri pentru igienizarea acestora.
Domnul delegat sătesc al satului Ruda-Brad, Liviu Groza, precizează că staţiile
de autobuz de la Gura Ruzii sunt aruncate pe jos de către cei care execută lucrări în
zonă, iar în satul Ruda-Brad este necesar decolmatarea pârâului pe o distanţă de 50
m.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi solicită domnului delegat sătesc al satului
Ruda-Brad, Liviu Groza, să sesize în scris necesitatea decolmatării pârâului şi să
precizeze exact care este porţiunea.
Domnul Primar, Florin Cazacu mai arată că în ultima vreme s-au reparat câteva
străzi din Municipiul Brad cu îmbrăcăminţi bituminoase uşoare şi anume: strada
Libertăţii, strada Abatorului, strada Lunca, motivat de faptul că pe strada Abatorului
sunt două societăţi comerciale cu sute de angajaţi, iar pe strada Lunca este o pensiune
unde se organizează diferite evenimente, traficul fiind destul de intens pe aceste
străzi, urmând să fie asfaltată şi strada Avram Iancu, din zona Supermarketului LIDL
până în zona Gării C.F.R., dar după ce se vor finaliza lucrările de canalizare.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data
de 27 aprilie 2017.

Brad, 27.04.2017

SECRETAR,
MIHAELA DAVID

