ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat azi, 27 iunie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 27 iunie 2013 s-a făcut în data de 21.06.2013 prin Dispoziţia nr.
279/21.06.2013 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile
art. 39, al.1 şi al.3 şi art.68 (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 21.06.2013, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi la început 16 consilieri locali în funcţie, ulterior
fiind prezent şi domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu care şi-a anunţat
întârzierea.
În calitate de invitaţi au participat doamna Niţă Adina - Administrator special
al SC „ACVACALOR” SA BRAD – în insolvenţă şi domnul Boghean Emilian –
Consilier juridic al SC „ACVACALOR” SA BRAD - în insolvenţă.
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti din cele patru sate aparţinătoare
municipiului Brad şi anume: domnul Hărăguş Marin Constantin – delegat sătesc la
Ţărăţel, domnul Groza Liviu - delegat sătesc la Ruda Brad, Simedrea Iulian – delegat
sătesc la Mesteacăn şi domnul Pistrilă Pavel – delegat sătesc la 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 supune spre
aprobare procesul verbal al şedinţei de îndată din data de 07.05.2013, procesul verbal
al şedinţei de îndată din data de 24.05.2013 precum şi procesul verbal al şedinţei
ordinare din data de 30.05.2013 care se aprobă cu majoritate de voturi .
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În continuare doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, îi
invită pe domnii consilieri locali să facă propuneri pentru alegerea unui preşedinte de
şedinţă pentru următoarele trei luni.
Domnul, Consilier local, Mihai Mureş propune ca domnul Consilier local,
Mircea Incău să conducă lucrările şedinţei de consiliu pentru următoarele trei luni,
conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Brad propunere aprobată cu majoritate de voturi.
În continuare doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, îl
invită pe domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, să preia conducerea şedinţei.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă Mircea Incău, îl roagă pe
domnul Primar să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2013 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de
asistenţă şi reprezentare juridică – iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Local Brad nr. 6/2013– iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional
de Folclor Carpatica – Ediţia a XIV-a – iniţiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice– iniţiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe
de teren de 5,50 mp. din proprietatea publică a Municipiului Brad, situat pe strada
Independenţei – iniţiat de primarul municipiului Brad.
7. Informarea nr.9115/21.06.2013 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
8. Analizarea şi discutarea unor referate şi adrese:
- referatul nr.32/18.06.2013 al Casei de Cultură Brad – prezentare Program
orientativ ,,Zilele Municipiului Brad”.
- adresa nr. 46747/24.05.2013 a Ministerului Sănătăţii.
- adresa nr. 8694/11.06.2013 a SC ENERGY SERV SRL Bucureşti.
9. Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt suplimentări la
proiectul ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită suplimentarea ordinii de zi cu:
1. Proiect de hotărâre privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă
lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 6 din imobilul ,, Bloc
105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2.
3.
Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 70 din imobilul
,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2.
4.
Informare cu privire la evaluarea ofertelor transmise în vederea
accesării de finanţări din Fondul Social European prin intermediul P.O.S.D.R.U,
domeniul major de intervenţie 5.1 şi 6.3 şi a draft-ului de proiecte.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, supune aprobării suplimentarea propusă şi cu
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majoritate de voturi „pentru” se aprobă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, supune aprobării Ordinea de zi
împreună cu suplimentarea propusă şi cu majoritate de voturi „pentru” se aprobă.
În continuare se trece la discutarea proiectelor de pe ordinea de zi astfel cum a
fost ea aprobată.
Punctul nr. 1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
Municipiului Brad pe anul 2013.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, 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.
9103/20.06.2013 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale
prin care se propune majorarea veniturilor cu suma de 1.496 mii lei proveniţi din
venituri din depozite pentru construcţia de locuinţe, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013.
În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2013 se stabileşte
în sumă de 20.056 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli.
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013 se majorează cu suma de
1.496 mii lei la capitolul bugetar 39.02 – venituri din valorificarea unor bunuri.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013 se majorează cu suma
de 1.496 mii lei la capitolul bugetar 70.02 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică .
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 agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
domnul Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, 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, necesită votul
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majorităţii consilierilor în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier local „lipsă vot” (Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 61/2013 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013.
Punctul nr. 2 Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării
serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău 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 prezent, pe rolul Curţii de
Apel Alba – Iulia se află în curs de soluţionare dosarul având ca părţi pe Primarul
Municipiului Brad în calitate de ordonator principal de credite al Unităţii
administrativ-teritoriale, Municipiul Brad în contradictoriu cu Curtea de Conturi a
României pentru anulare Încheiere nr. 53/22.05.2013.
Având în vedere că în acest litigiu este vorba despre o sumă de bani deosebit de
mare care, în situaţia în care ar trebui plătită de către Primarul Municipiului Brad ar
constitui un impact deosebit asupra bugetului local al municipiului, cu implicaţii
deosebit de grave atât în funcţionarea tuturor structurilor din aparatul de specialitate şi
a celorlalte instituţii publice şi structuri din subordinea Consiliului Local, cât şi în
dezvoltarea pe viitor a Municipiului Brad;
Reţinând faptul că în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad,
în cadrul Compartimentului Juridic şi Autoritate Tutelară există doar trei consilieri
juridici care au un volum foarte mare şi complex de muncă;
Luând în considerare importanţa efectelor generate prin Decizia nr.
36/26.11.2012 emisă de către directorul Camerei de Conturi a Judeţului Hunedoara
asupra Municipiului Brad;
Având în vedere prevederile art. 21 alin. 1, 2 şi 3 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit cărora:
“ART.21
(1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu
capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de
drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la
unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile
administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din
contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat
în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau
juridice, în condiţiile legii.
(2) În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz,
de primar sau de preşedintele consiliului judeţean.
3) Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o
persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care să
reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor
administraţiei publice locale respective, în justiţie.”
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Potrivit prevederilor art. I alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, “În situaţii temeinic
justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de
reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se
pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot
fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:
b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice
locale.”
În conformitate cu dispoziţiile art. 19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii: “Autoritatea
contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care
valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului
capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de
produse, servicii ori lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.”
Faţă de împrejurările şi dispoziţiile legale menţionate mai sus, în temeiul art. 36
alin. 1, 2 lit. “a” şi 9 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, supun aprobării proiectul de hotărâre
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare
juridică, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe 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.
Intră în sala de şedinţă domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă mai sunt alte
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo precizează că a participat la toate
şedinţele de comisii în cadrul cărora a prezentat întreaga desfăşurare a controlului
Curţii de Conturi, cu consemnările cuprinse în Raportul de audit extern, procesulverbal de control care a fost semnat cu obiecţiuni deoarece auditorii publici externi nu
au ţinut cont de notele de relaţii. A menţionat că a participat nemijlocit la redactarea
Obiecţiunilor către Camera de Conturi a Judeţului Hunedoara, a Contestaţiei către
Curtea de Conturi a României, precum şi a Sesizării înaintate Curţii de Apel AlbaIulia împotriva Încheierii Curţii de Conturi a României. În deplină cunoştinţă de
cauză, a susţinut că documentele justificative privind nevinovăţia instituţiei
controlate nu au fost analizate cu temeinicie la nivelele la care au fost înaintate. În
plus, din motive de jurisprudenţă, a fost comandată şi executată o expertiză tehnică
extrajudiciară din care rezultă că materialele de construcţii şi instalaţii achiziţionate
care au fost supuse verificării Curţii de Conturi, se regăsesc încorporate în lucrările
executate şi recepţionate, cu excepţia unei cantităţi de cca. 16 mc. material lemnos
care nu se justifică în lucrarea „Reparaţii Cămin Cultural Ţărăţel” şi care vor trebui
recuperate de la persoanele vinovate. A mai precizat că măsurile de remediere a
deficienţelor dispuse prin Decizia nr.36/2012 a Cemerei de Conturi Hunedoara s-au
remediat în termenele prescrise, iar cele neîndeplinite încă se află în interiorul
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termenelor de rezolvare. Motivează că asistenţa juridică din partea unui avocat
specializat în materie la procesul aflat pe rolul Curţii de Apel Alba - Iulia trebuie
acceptată, dată fiind miza cauzei ca dimensiune a prejudiciului, cât şi pentru un plus
de garanţie în admiterea Sesizării. Consideră că în plenul Consiliului local, nu mai
este necesară reluarea tuturor aspectelor prezentate în cadrul comisiilor şi recomandă
adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Domnul Consilier local, Cristian-Serafim Leucian precizează că dumnealui
consideră că nu se justifică angajarea unui avocat în cauza respectivă atâta timp cât
există consilieri juridici în aparatul de specialitate al Primarului municipiului Brad.
”Nu există că nu pot sau nu au timp”, este părerea dumnealui.
Domnul Consilier local, Ioan Hărăguş, întreabă dacă avocatul se va angaja doar
pentru această cauză sau pentru mai multe cauze.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că avocatul se va angaja doar pentru
această cauză. Menţionează că dumnealui consideră oportun a se angaja un avocat în
cauză, mai ales că legea permite acest lucru, dat fiind faptul că trebuie să dovedim
nevinovăţia, dreptatea fiind un deziderat comun.
Domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, solicită doamnei Secretar să
precizeze exact cine va angaja avocatul: Primarul ca persoană fizică, sau Instituţia
Primarului.
Doamna Carmen-Irina Bora – Secretar al municipiului Brad precizează că
avocatul va fi angajat de către Instituţia Primarului - Primarul în calitate de ordonator
principal de credite – reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale, Municipiul Brad
şi nu de către Primar în calitate de persoană fizică.
Domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, precizează că pierderea
procesului la Curtea de Apel ar afecta esenţial bugetul local care este al municipiului
Brad, iar interesul este al tuturor consilierilor locali pentru a proteja banii comunităţii.
Mai mult, solicită ca, periodic, consilierii locali să fie informaţi cu privire la costurile
implicate.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic şi Autoritate Tutelară 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
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2
abţineri (Leucian Cristian Serafim, Străuţ Florin Ioan) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 61 /2013 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice
de asistenţă şi reprezentare juridică
Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 6/2013.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
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expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr.
9085/20.06.2013 Casa de Cultură Brad solicită
introducerea în Programul
principalelor manifestări cultural – educative, artistice şi sportive pe anul 2013,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 6/2013 şi a Festivalului
Internaţional de Folclor Carpatica – Ediţia a XIV-a, care va avea loc în municipiul
Brad în data de 11 iulie 2013.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 6/2013 privind
aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi
sportive din municipiul Brad, pentru anul 2013.
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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic şi Autoritate tutelară 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.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2013 privind completarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 6/2013.
Punctul nr.4. Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume pentru
Festivalul Internaţional de Folclor Carpatica – Ediţia a XIV-a.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, 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.
9085/20.06.2013 al Casei de Cultură Brad se face cunoscut faptul că în data de 11
iulie 2013 se va desfăşura cea de-a XIV-a Ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor
Carpatica, organizat de către Consiliul Judeţean Hunedoara, Centrul Judeţean al
Creaţiei Populare şi Palatul Copiilor Deva, la care vor participa 12 grupuri folclorice,
totalizând aproximativ 375 persoane.
Având în vedere că la această manifestare vor participa delegaţii străine, se
impune alocarea unei sume pentru cheltuielile de protocol.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
7

propus alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al Municipiului Brad, de la
capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie, reprezentând cheltuieli de
protocol cu delegaţiile străine participante la Festivalul Internaţional de Folclor
Carpatica - Ediţia a XIV-a, care va avea loc în data de 11 iulie 2013.
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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian întreabă dacă Consiliul
Judeţean Hunedoara va aloca bani pentru acest festival.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest festival se va desfăşura pe o
perioadă de o săptămână, în fiecare zi în altă localitate. În una din aceste zile vor fi la
Brad, când va trebui să-i primim cum se cuvine.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că Festivalul internaţional
de folclor „Carpatica” este o acţiune anuală organizată de Consiliul Judeţean
Hunedoara, durează o săptămână, din care o zi este destinată municipiului Brad, care
are obligaţia suportării contravalorii unei mese. În acest an numărul ţărilor
participante creşte la 12 faţă de 7 ţări care au participat la alte ediţii, preconizându-se
un total de 350-400 participanţi. Pentru justificarea cheltuielilor aferente se poate
beneficia de prevederile Ordonanţei de Guvern nr.80/2001.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic şi Autoritate tutelară 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 membrilor prezenţi, respectiv 9 consilieri.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17
voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.64/2013 privind alocarea
unei sume pentru Festivalul Internaţional de Folclor Carpatica – Ediţia a XIV-a.
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, 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 Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad,
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precum şi de către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad de a
deconta contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun
personalului didactic, 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 mai 2013 în
sumă de 5.261,11 lei după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad - 603 lei ;Colegiul Naţional ,,Avram Iancu”–
Şcoala Generală ,,Mircea Sântimbreanu” - 1.835 lei; Colegiul Naţional ,,Avram
Iancu” – Şcoala Generală ,,Horea,Cloşca şi Crişan” - 1.260,05 lei; Colegiul Naţional
,,Avram Iancu” Brad - 1.563,06 lei.
Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti de către cele două Centre bugetare numai după virarea sumelor din
bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, părăseşte sala de şedinţă.
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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciul 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.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier local „lipsă vot” ( Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.65/2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice.
Punctul nr.6. Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică
a unei suprafeţe de teren de 5,50 mp. din proprietatea publică a Municipiului
Brad, situat pe strada Independenţei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, 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.
Revine în sala de şedinţă domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că urmare acordului de principiu dat
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de către Consiliul Local Brad în şedinţa din luna mai 2013, Biroul pentru
administrarea domeniului public şi privat a întocmit Referatul nr.9083/20.06.2013
pentru închirierea unei suprafeţei de teren de 5,50 mp. din proprietatea publică a
Municipiului Brad, situat pe strada Independenţei, în apropierea Muzeului Aurului, în
scopul amplasării unui chioşc de îngheţată.
În acest sens, a propus aprobarea preţului de pornire a licitaţiei de 13 lei/mp./an
chirie care s-a stabilit ţinând cont de tarifele reglementate prin HCL nr. 134/2012
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, precum şi componenţa comisiei de licitaţie.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea celor 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, 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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, solicită consilierilor locali să facă
propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului
Brad pentru a face parte din comisia de licitaţie.
Domnul Consilier local, Ioan Hărăguş propune ca din comisia de licitaţie să
facă parte 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. 4
din hotărâre.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, Domnul Preşedinte de şedinţă,
Mircea Incău, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit un proces-verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat a fost
ales să facă parte din comisia de licitaţie cu 17 voturi „pentru” domnul consilier local,
Gheorghe Adrian Duşan.”
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă mai sunt alte
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, 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,
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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 membrilor prezenţi, respectiv 9 membri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2013 privind închirierea prin licitaţie
publică a unei suprafeţe de teren de 5,50 mp. din proprietatea publică a
Municipiului Brad, situat pe strada Independenţei.
Punctul nr. 1 suplimentar. Proiectul de hotărâre privind exploatarea şi
valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a
Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, 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 baza Contractului de
Administrare nr. 1341/27.01.2012 şi a Actului Adiţional nr. 2791/15.02.2013 încheiate
între Primăria Municipiului Brad, în calitate de Proprietar şi Direcţia Silvică a
Judeţului Hunedoara, în calitate de Administrator, s-a solicitat marcarea şi evaluarea
unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală Valea Bradului -Potingani, în
scopul asigurării combustibilului necesar pentru încălzire la Şcolile Gimnaziale
„Mircea Sântimbreanu” Brad şi „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad în iarna 2013-2014.
Se menţionează că, începând cu anul şcolar 2013-2014, aceste şcoli vor funcţiona cu
personalitate juridică distinctă, astfel încât Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad nu
mai are obligaţia asigurării combustibilului din pădurea proprie. Pe de altă parte, cele
două unităţi de învăţământ nu au bugete proprii de venituri şi cheltuieli, aşa încât nu
pot angaja cheltuieli, chiar dacă Legea nr. 1/2011 –Legea Educaţiei Naţionale, art.
104, lit. d prevede suportarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, implicit cu încălzirea,
din finanţarea de bază, respectiv din costul pe elev.
Până la îndeplinirea condiţiilor bugetare proprii, dar şi ţinând seama de
asigurarea unui timp minim de uscare a lemnului de foc, se consideră oportună
preluarea acestei acţiuni la bugetul local, urmând ca, după aprobarea unor bugete
proprii, să se recupereze cheltuielile ocazionate cu asigurarea combustibilului, prin
refacturare.
Din motivele prezentate, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea Actului de Punere în Valoare nr. 4955/19.06.2013 al Ocolului Silvic
Baia de Criş, pentru cantitatea de 577 mc masă lemnoasă, în valoare de 24033,57 lei,
pe picior, respectiv scoaterea din domeniul public a acestei cantităţi şi valorificarea ei
ca şi combustibil pentru încălzire a Şcolilor Gimnaziale, cu recuperare ulterioară de la
aceste instituţii subordonate.
Am propus, de asemenea, exploatarea în regim silvic şi transportul auto la
consumatori, pe baza repartiţiei anexată, în baza unui Contract de Prestări - Servicii
Silvice cu o firmă de profil, acreditată de ROMSILVA, la tariful cel mai avantajos.
Contravaloarea prestaţiilor se va compensa în contrapartidă, în masă lemnoasă pe
picior, la preţul pieţei reglementate prin acte normative în vigoare la nivel de ramură.
Domnul Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
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şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, informează că cele două şcoli
gimnaziale vor dobândi personalitate juridică abia în luna septembrie, la începerea
noului an şcolar, când vor avea şi bugete proprii de venituri şi cheltuieli. Până atunci
este nevoie să se asigure combustibil din pădurea publică pentru a exista timpul
necesar uscării lemnului de foc. În acest sens s-a obţinut cu multă dificultate Actul de
Punere în Valoare a cantităţii de 577 mc. masă lemnoasă care va urma să fie
exploatată în regim silvic de o firmă acreditată de ROM SILVA şi până la această dată
s-a depus o singură ofertă de exploatare şi transport, care acceptă să execute pe
cheltuieli proprii reparaţia podului de lemn dintre Valea Bradului şi Potingani, precum
şi amenajarea drumurilor forestiere necesare transportului. Aceeaşi firmă acceptă plata
prestaţiei silvice în contrapartidă cu lemn de lucru care ar face obiectul unui alt A.P.V.,
iar cantitatea de 577 mc. să fie destinată în totalitate combustibilului de iarnă.
Valoarea achiziţiei serviciilor publice permite atribuirea contractului unui singur
ofertant, astfel încât să nu se piardă timp cu organizarea unei licitaţii pentru care este
competentă doar Direcţia Silvică Judeţeană.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, solicită lămuriri privind modul de
recepţionare a lemnului de foc şi atrage atenţia că există mai multe firme acreditate
de ROM SILVA .
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, răspunde că recepţia se face la
consumator, respectiv la şcoli, de comisii interne de recepţie, iar recepţia se face în
metri steri care se transformă în mc. utilizându-se coeficienţi de echivalenţă
recunoscuţi de standarde de ramură. Cu privire la selectarea viitorului prestator,
exprimă disponibilitate totală în acest sens şi solicită participarea activă a domnului
Consilier local, Mircea Incău, care se consideră a fi un cunoscător în domeniu, atât la
selectarea prestatorului, cât şi la recepţiile cantitative de masă lemnoasă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic şi Autoritate tutelară 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, domnul Preşedinte
de şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2013 privind exploatarea şi
valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a
Municipiului Brad.
Punctul nr. 2 suplimentar. Proiectul de hotărâre privind repartizarea
garsonierei nr. 6 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului
nr. 2.
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Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, 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.9126/21.06.2013, prin care Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat
face cunoscut faptul că în imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului
nr. 2, garsoniera nr. 6 a devenit liberă, întrucât actuala chiriaşă, doamna Gui Daniela
–Elena nu mai doreşte menţinerea acestei locuinţe deoarece este plecată la muncă în
străinătate, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea
garsonierei nr. 6 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr.
2.
Întrucât există multe cereri depuse la Primăria municipiului Brad pentru
repartizarea unei locuinţe, las la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului
local Brad să facă propuneri în acest sens.
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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1
din hotărâre.
Domnul Bogdan – Mihai Ştefan, preşedintele Comisiei sociale, propune
repartizarea garsonierei nr. 6 doamnei Furdui Rodica.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, Domnul Preşedinte de şedinţă,
Mircea Incău, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit un proces-verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat s-a
hotărât, cu 17 voturi „pentru”, repartizarea garsonierei nr. 6 doamnei Furdui Rodica.”
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic şi Autoritate tutelară 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.
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Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2013 privind repartizarea garsonierei
nr. 6 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2.
Punctul nr. 3 suplimentar. Proiectul de hotărâre privind repartizarea
garsonierei nr. 70 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str.
Spitalului nr. 2.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, 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.9294/27.06.2013, prin care Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat
face cunoscut faptul că în imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului
nr. 2, garsoniera nr. 70 a devenit liberă, întrucât chiriaşul, Josan Mircea, nu a mai
prelungit Contractul de închiriere, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
am propus repartizarea garsonierei nr. 70 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în
Brad str. Spitalului nr. 2.
Întrucât există multe cereri depuse la Primăria municipiului Brad pentru
repartizarea unei locuinţe, las la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului
local Brad să facă propuneri în acest sens.
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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1
din hotărâre.
Domnul Bogdan – Mihai Ştefan, preşedintele Comisiei sociale, propune
repartizarea garsonierei nr. 70 domnului Rusu Gheorghe Dan.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, Domnul Preşedinte de şedinţă,
Mircea Incău, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit un proces-verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat s-a
hotărât, cu 17 voturi „pentru”, repartizarea garsonierei nr. 70 domnului Rusu
Gheorghe Dan .”
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Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic şi Autoritate tutelară 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 a două
treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri
locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2013 privind repartizarea garsonierei
nr. 70 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 9115/21.06.2013 a
consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local al
Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în 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 locali au luat act de aceasta.
Se trece la analizarea şi discutarea - Referatului nr.32/18.06.2013 al Casei de
Cultură Brad – prezentare Program orientativ ,,Zilele Municipiului Brad” prin care se
aduce la cunoştinţa domnilor consilieri perioada de desfăşurare a Zilelor municipiului
Brad respectiv 9 - 11 august 2013 precum şi manifestările propuse a se desfăşura în
aceste zile. Domnii consilieri locali au luat act de acest program orientativ.
Se trece la analizarea şi discutarea - Adresei nr. 46747/24.05.2013 a
Ministerului Sănătăţii prin care se solicită începerea demersurilor în vederea înlocuirii
sau automatizării celor 2 instalaţii de tip ISM aflate în funcţiune la Spitalul municipal
Brad.
Se trece la analizarea şi discutarea - Adresei nr. 8694/11.06.2013 a SC
ENERGY SERV SRL Bucureşti, prin care îşi manifestă interesul de a realiza o
centrală de cogenerare pe biomasă, în municipiul Brad, care să furnizeze energie
termică ieftină în S.A.C.E.T. BRAD, a fost amplu dezbătută în şedinţa Consiliului
Local al municipiului Brad din data de 27.06.2013.
În urma dezbaterilor s-au formulat următoarele concluzii:
1. Oferta va fi completată cu elemente concrete, referitoare, în principal, la:
- preţul estimativ al energiei termice produse, în condiţiile unui necesar pentru
intervalul lunilor noiembrie - martie de 18.000 MWh şi la o putere termică
în vârf de sarcină de 15 MW;
- ponderea procentuală a preţului biomasei în elementele de cost ale
gigacaloriei (prezentarea unui tabel de variaţie actualizat);
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disponibilitatea producătorului de energie termică (investitorului privat) de a
utiliza resursele locale de biomasă (formele primare preferenţiale de resurse şi
capacitatea de procesare în instalaţia proiectată);
2. Se va aborda influenţa accesării şi valorificării Certificatelor Verzi în
procesul de cogenerare, prin corelare cu legislaţia actuală.
3. Se va preciza disponibilitatea investitorului pentru achiziţionarea terenului
de amplasament în cazul în care terenul disponibil aparţinând domeniului
privat al Municipiului Brad nu are o suprafaţă acoperitoare.
4. În situaţia în care durata realizării obiectivului se menţine la 14-16 luni de la
data semnării contractului de colaborare, ce soluţie de sprijin întrevede
investitorul pentru iarna 2013-2014 în favoarea consumatorilor captivi.
5. Susţinerea financiară implicită a reţelei tehnologice de racordare a viitoarei
centrale la circuitul primar actual.
6. Consiliul Local al municipiului Brad vă invită la sediul acestuia din Brad,
str. Independenţei, nr.2, într-un termen rezonabil (cca 5-6 zile), pentru o
dezbatere concretă pe această temă.
7. La această discuţie se solicită prezenţa din partea societăţii susamintite a
unor specialişti, care vor putea răspunde întrebărilor puse de cei interesaţi.
Se trece la următorul punct şi anume: Informare privind evaluarea ofertelor
transmise în vederea accesării de finanţări din Fondul Social European prin
intermediul P.O.S.D.R.U, domeniul major de intervenţie 5.1 şi 6.3 şi a draft - ului de
proiecte. Domnii consilieri locali au luat act de aceasta.
Se trece la punctul Diverse.
Domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, propune ca din acest moment
să nu se mai discute în şedinţele comisiei de lucru problemele legate de energia
termică pentru a nu mai exista suspiciuni şi, mai mult de atât, solicită ca în special
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domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, să fie invitat la toate şedinţele de
lucru ale acestei comisii. Recomandă ca acest subiect să fie dezbătut numai în plenul
Consiliului local.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită ca la aceste discuţii de acum încolo să
participe toţi consilierii locali, cu toate că până acum tot ce s-a discutat în Comisia de
lucru s-a prezentat şi Consiliului local.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, insistă să se acorde atenţie
ofertei S.C. ENERGY SERV BUCUREŞTI, exprimându-şi îndoiala privind
competenţa profesională a firmei din Austria, despre care se ştie că este doar
furnizoare de cazane pentru producerea energiei termice.
Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de
27.06.2013.
Brad, 27.06.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

MIRCEA INCĂU

CARMEN-IRINA BORA
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