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PROCES-VERBAL
încheiat azi,  27 august  2013, cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 27 august 2013 s-a făcut în data de 21.08.2013 prin Dispoziţia nr.
420/21.08.2013 emisă de Primarul Municipiului Brad,  în conformitate cu prevederile
art. 39, alin.1 şi alin.3 şi ale art.68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare
la sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
municipiul Brad.

Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 22.08.2013, 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, Cristian Serafim Leucian 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 Marin Constantin Hărăguş – delegat sătesc  la
Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc la Ruda Brad, Iulian Simedrea – delegat
sătesc la  Mesteacăn şi domnul  Pavel Pistrilă – 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 26.07.2013 şi procesul
verbal al şedinţei ordinare din data de 31.07.2013, ambele aprobându-se  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, Florin Cazacu,  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 exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă
lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad – iniţiat de primarul municipiului
Brad.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de
asistenţă şi reprezentare juridică -  iniţiat de primarul municipiului Brad.

4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a două spaţii situate în
incinta internatului Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad – iniţiat de primarul
municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentului de Poziţie (DP) privind
modul de implementare a Proiectului  ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor
în judeţul Hunedoara”– iniţiat de primarul municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre  privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Local Brad nr. 113/2007 – iniţiat de primarul municipiului Brad.

7. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
115/2012 – iniţiat de primarul municipiului Brad

8. Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri :
-  adresa nr. 7033/01.08.2013 a Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
-  cererea nr. 9581/03.07.2013 a doamnei Draia Valeria
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
următoarele:

- analizarea şi discutarea  procesului verbal încheiat la data de
22.08.2013 la sediul Primăriei municipiului Brad, cu ocazia întâlnirii de lucru  dintre
reprezentanţii GEA  AUSTRIA şi Comisia de Specialitate a Consiliului local Brad.

Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, supune aprobării suplimentarea propusă  şi cu
majoritate de voturi „pentru” se aprobă.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Mircea Incău,  supune aprobării  Ordinea de zi
în ansamblul ei  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.11364/20.08.2013 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale
prin care se propune majorarea veniturilor cu suma de 142,5 mii lei proveniţi din
venituri proprii suplimentare, faţă de cele prognozate pentru primele trei trimestre ale
anului 2013, 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 20.198,5 mii  lei  atât la venituri cât şi la cheltuieli .

Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013 se majorează cu suma de
142,5 mii lei  la următoarele capitole bugetare:

-  07.02 –   impozite şi taxe pe proprietate                       58 mii lei
-  15.02 –   taxe pe servicii specifice               0,1  mii lei
-  37.02 –  transferuri voluntare altele decât subvenţii       24,7 mii lei
-  39.02-venituri din valorificarea unor bunuri                    59,7 mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013 se majorează cu suma

de 142,5 mii lei la următoarele capitole bugetare:
-  67.02 – cultură, recreere şi religie                     115,7mii lei
-  70.02 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică            26,8 mii lei
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi reprezintă

veniturile şi cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013, iar anexa nr. 3
reprezintă Lista de investiţii în care au survenit următoarele modificări:

- Obiectivul de investiţii ,,Modernizare şi extindere Parcul Dacilor” s-a majorat
cu suma de 8 mii  lei;

- Obiectivului de investiţii ,,Piaţa Aurului” i s-a alocat suma de 24,9 mii lei;
-   Obiectivul de investiţii ,,Clădiri publice în compensare” a fost nou introdus cu

suma de 26,8 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, Vasile Podaru dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local,  Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. domnul Consilier
local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi  domnul Consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, dă explicaţii privind unele noutăţi
apărute în intervalul de la iniţierea proiectului de hotărâre până la zi. Explică faptul că
în cadrul rectificării Listei-Sinteză de investiţii, la capitolul 70 - Alte cheltuieli de
investiţii,  a fost introdus un obiectiv nou „Clădiri publice în compensare”, în valoare
alocată de 26,8 mii lei,  acestea reprezentând contravaloarea caietelor de sarcini şi 10%



garanţie de participare la licitaţia publică din data de 30.08.2013 de la CNH Petroşani,
având ca scop achiziţionarea Clădirii – sediu administrativ şi Cantină cu teren aferent
de la fosta E.M. Ţebea, care înregistrează datorii la bugetul local de aproape 1,4
milioane lei. Cuprinderea sumei precizate mai sus în bugetul rectificat urma să fie
recuperată sub garanţia Lichidatorului Judiciar, ulterior adjudecării licitaţiei, urmând a
se compensa o parte din datorii cu întreaga valoare a imobilelor achiziţionate şi
recuperarea garanţiei de participare, rămânând cheltuială efectivă doar contravaloarea
caietelor de sarcini.

Pe parcursul celor cinci zile până la prezenta şedinţă au avut loc consultări la
organisme abilitate, în urma cărora s-a desprins concluzia că simpla garanţie a
Lichidatorului Judiciar nu este suficientă deoarece UATM Brad este creditor de rang
inferior astfel încât cota – parte cuvenită din vânzări de active este nesemnificativă.

În consecinţă, propune amendamentul : „Anularea poziţiei „Clădiri publice în
compensare” din Lista-Sinteză propusă şi menţinerea alocaţiei aferente de 26,8 mii lei
în acelaşi capitol 70 de Cheltuieli de investiţii, cu destinaţia suplimentării alocaţiei
pentru obiectivul de investiţii „ Extindere şi modernizare sistem de iluminat public”.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, supune la vot amendamentul
propus care se aprobă cu 16 voturi „ pentru” şi  1 abţinere (Cristian Serafim Leucian).

Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor în funcţie,  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 16 voturi „pentru”,
1 vot „împotrivă” (Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr.80/2013 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013.

Punctul nr. 2 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,  prin Hotărârea Consiliului Local
Brad nr. 67/27.06.2013 s-a aprobat exploatarea în regim silvic a cantităţii de 577 mc.
masă lemnoasă din pădurea proprietate publică Valea Bradului-Potingani şi s-a
repartizat drept combustibil pentru Centralele termice ale şcolilor gimnaziale ,,Mircea
Sântimbreanu” şi ,,Horea,Cloşca şi Crişan”.

Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local reglementează compensarea în
contrapartidă cu masa lemnoasă pe picior a contravalorii Contractului de Prestări



Servicii Silvice aferent acestei cantităţi de combustibil, iar prin articolul 4 al Hotărârii
Consiliului Local s-a aprobat recuperarea cheltuielilor aferente din viitoarele BVC
proprii ale celor două unităţi de învăţământ, după ce aceste bugete vor deveni
operaţionale.

Valoarea Contractului de Prestări Servicii Silvice nr. 9757/08.07.2013, aflat în
derulare, este de 54.238 lei, fără TVA.

Prin Actele de Punere în Valoare nr. 5003;5004;5005;5006 din 30-31 iulie 2013,
anexate, Ocolul Silvic Baia de Criş propune valorificarea cantităţii cumulate de masă
lemnoasă în volum brut de 694 mc. având valoarea cumulată de 36.288,57 lei, care nu
compensează integral valoarea Contractului de Prestări Servicii Silvice menţionat, dar
care poate avea această destinaţie.

Deoarece Contractul în cauză se află în fază finală de realizare, necesitând plata
în termenul legal, iar sezonul actual este favorabil exploatării forestiere, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre, prin care a propus exploatarea în regim silvic a cantităţii
de 694 mc. masă lemnoasă în valoare de 36.288,57 lei, din pădurea publică a
Municipiului Brad, precum şi valorificarea în contrapartidă cu valoarea Contractului de
Prestări Servicii Silvice nr. 9757/08.07.2013, anexat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, mulţumeşte domnului
Viceprimar şi domnului Primar pentru grija şi operativitatea în asigurarea
combustibilului pentru iarnă la cele două şcoli gimnaziale.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, finanţe, contabilitate, impozite şi
taxe locale  şi Compartiment juridic din  cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.

Doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două
treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri
loc.

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. 81/2013 privind exploatarea şi valorificarea
unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad.

Punctul nr. 3. 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 Judecătoriei



Sectorului 1 Bucureşti se află în curs de soluţionare dosarul nr. 17849/2013 având ca
părţi pe Municipiul Brad, prin Primar, Florin Cazacu în contradictoriu cu Autoritatea
Naţională de Reglementarea  şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice Bucureşti, pentru
anulare proces - verbal de contravenţie.

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 Municipiul 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 există doar trei consilieri juridici care au un volum
foarte mare şi complex de muncă;

Luând în considerare importanţa efectelor generate prin Procesul verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria AR, nr.2268 încheiat la data de
03.04.2013 de către Autoritatea Naţională de Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice Bucureşti;

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, 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”.

Potrivit prevederilor art. I alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
16/2012 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 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 30.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii ori lucrări.
Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ”.

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 Primar, Florin Cazacu,  în vederea înlăturării oricăror suspiciuni cu
privire la angajarea avocatului, precizează că onorariul pentru avocat în dosarul cu
Curtea de Conturi  este de 6.000 lei +TVA . În funcţie de numărul de ore prestate de
către avocat pentru cauza respectivă, de dificultatea, complexitatea, amploarea şi
durata cazului, de notorietatea, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi
specializarea avocatului s-a întocmit un referat pentru a justifica suma solicitată.
Menţionează că şi în această cauză este nevoie de un avocat specializat  pe parte de
contencios administrativ. Precizează că,  oferta propusă de  avocat pentru acest dosar
este de  2.800 lei, ofertă care urmează a fi negociată, că foarte multe Primării şi
Consilii judeţene angajează avocaţi pentru astfel de cauze pe contencios administrativ
iar din această colaborare - foarte bună de altfel – au de învăţat şi juriştii Primăriei.
Menţionează că se va solicita de către avocat şi în această cauză cheltuieli de judecată.
Drept urmare, în cazul în care procesele vor fi câştigate, aceste sume vor fi recuperate
de către bugetul local.

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, 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 16 voturi „pentru”, 1
abţinere (Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
82/2013 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi
reprezentare juridică.

Punctul nr.4. Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a
două spaţii situate în incinta internatului Colegiului Naţional ,,Avram Iancu”
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 prin Referatul
nr.11372/20.08.2013 Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat ne face
cunoscută solicitarea Asociaţiei ,,INTERSECŢIA 21” – asociaţie fără scop lucrativ, de
repartizare cu titlu gratuit a două spaţii din incinta internatului Colegiului Naţional
,,Avram Iancu” Brad situat pe str. Decebal nr. 39, pentru desfăşurarea unor activităţi
didactice şi sportive – asociaţie fără scop lucrativ.

Consiliul Local al Municipiului Brad a discutat adresa acestei asociaţii,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 10684/31.07.2013, în şedinţa din
data de 31.07.2013 şi a avizat favorabil cele solicitate.

Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
darea în folosinţă gratuită a două spaţii situate în incinta internatului Colegiului
Naţional ,,Avram Iancu” Brad, situat pe str. Decebal nr. 39, pentru desfăşurarea unor
activităţi didactice şi sportive Asociaţiei  ,,INTERSECŢIA  21” – asociaţie fără scop
lucrativ.

În proiectul de hotărâre a propus darea în folosinţă gratuită a spaţiului, cu
suportarea cheltuielilor pentru utilităţi, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de
01.09.2013, prin încheierea unui Contract de comodat.

La expirarea termenului, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin
încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.

Domnul Consilier local,  Aurel Vasile Circo,  dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze,  buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local, Mihai Mureş,  dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
şi  domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită să fie stipulat în contractul de comodat
care urmează a fi încheiat că,  în cazul în care Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad
va avea nevoie de spaţiul respectiv, poate notifica asociaţia cu 60/90 de zile înainte
pentru a elibera spaţiul.



Domnul Consilier, Cristian – Serafim Leucian, iese din sală.
Domnul Consilier local, Ştefan Dorel Leaha,  precizează că reprezentanţii

Asociaţiei Intersecţia 21 doresc să-şi stabilească sediul acolo pentru a-şi putea
desfăşura activitatea, sens în care propune următorul amendament: „completarea art.1
cu „şi stabilirea sediului asociaţiei”.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Mircea Incău, supune aprobării amendamentul
propus şi cu 16 voturi „pentru” ,  1 consilier  local „lipsă vot” (Cristian Serafim
Leucian) se aprobă.

Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită conducerii Colegiului să prezinte o
schiţă a spaţiului care se dă în folosinţă cu arătarea clară a celor două camere  şi cu
precizarea exactă a suprafeţei acestora.

Domnul Preşedinte de şedinţă,  Mircea Incău,  menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic  din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11
consilieri.

Nemaifiind alte 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. 83/2013 privind darea în folosinţă gratuită a două spaţii
situate în incinta internatului Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad.

Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentului de
Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului ,,Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”.

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 Judeţul Hunedoara prin Consiliul
Judeţean Hunedoara şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hunedoara, din care
fac parte unităţi administrativ teritoriale, este beneficiarul proiectului ,,Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”, proiect care este cofinanţat
de UE cu fonduri nerambursabile, prin Autoritatea de Management al Programului
Operaţional Sectorial MEDIU 2007-2013 (POS Mediu) în cadrul ,,Axei Prioritare 2 –
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor
contaminate istoric”.

Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate POS Mediu (de natură
instituţională, legală, financiară) şi completarea documentaţiei aferente proiectului
,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”, este necesară
aprobarea unor documente suport la Aplicaţia de finanţare de către Consiliul Local al



Municipiului Brad.
Având în vedere aria de implementare a proiectului, precum şi faptul că

beneficiarii finali ai proiectului sunt autorităţile publice locale din judeţ, toate cele 70
de unităţi administrativ teritoriale din judeţ, între care şi Consiliul Judeţean Hunedoara
s-au asociat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”, cu scopul realizării
proiectului de interes comun ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul
Hunedoara”.

Prin Documentul de poziţie (,,Acord de asociere între toate unităţile
administrativ teritoriale implicate în proiect) prezentat în anexă, se stabileşte modul
detaliat în care urmează a fi implementat proiectul, precum şi valabilitate sa pe
întreaga durată de funcţionare a ,,Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor.

Scopul Acordului îl constituie definirea condiţiilor în care unităţile administrativ
teritoriale s-au asociat în vederea:

- realizării Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor ;
- gestiunii serviciilor de colectare, transport, prelucrare şi depozitare a

deşeurilor municipale (denumite în continuare ,,Serviciile”)
Obiectul acordului îl constituie realizarea în interesul comun şi cu acordul

tuturor părţilor, în ceea ce priveşte:
a) coordonarea implementării unei gestionari integrate a deşeurilor în judeţul

Hunedoara;
b) dezvoltarea unei strategii comune privind operarea viitoare a sistemului de

gestionare al deşeurilor la nivel judeţean;
c) activităţile legate de sistemul de management integrat al deşeurilor şi de

finanţare a acestuia;
d) obligaţiile de cofinanţare pentru implementarea ,,Sistemului de Management

Integrat al Deşeurilor;
e) stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile

construite sau achiziţionate în cadrul Sistemului de Management Integrat al
Deşeurilor,

f) conform prevederilor art. 10 alin. 6 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, astfel cum a fost modificată şi completată de
OUG nr. 13/2008; stabilirea dreptului de proprietate a bunurilor
achiziţionate/construite din alte fonduri (PHARE/Fondul de Mediu/fonduri
private) şi modalitatea de integrare a acestora în proiect, stabilirea regimului
juridic al terenurilor afectate de bunurile mobile şi imobile cuprinse în
proiect;

g) mecanismul de plată a serviciilor de salubrizare (tarife, taxe sau mixt),
mecanismul de calcul al tarifelor şi/sau taxelor ce trebuie plătite pentru
colectarea deşeurilor, transportul deşeurilor la punctele/staţiile de transfer,
exploatarea punctelor/staţiilor de transfer, transportul deşeurilor, tratarea şi
eliminarea acestora în cadrul Centrului judeţean de management integrat al
deşeurilor, precum şi planul anual de evoluţie a tarifelor şi/sau taxelor;

h) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.
Având în vedere cele expuse, precum şi adresa nr.342/25.07.2013 a Asociaţiei



de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
judeţul Hunedoara”, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre şi propune plenului
Consiliului Local al Municipiului Brad adoptarea acestuia 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, domnul Consilier local, Vasile Podaru dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat domnul Consilier local,  Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. domnul Consilier
local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul Consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Intră în sala de şedinţă, domnul Consilier local, Cristian- Serafim Leucian.
Domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că administraţia publică locală din

municipiul Brad este singura care a pus în funcţionare această staţie de colectare şi
transfer dar, care ar putea să intre în Programul general al judeţului şi atunci se va
practica un tarif comun şi va fi un operator comun. Precizează că nu se ştie ce se va
întâmpla cu SC RETIM ECOLOGICE SERVICE SA TIMIŞOARA, operatorul de
salubrizare de la Brad, s-ar putea să fim  obligaţi să luăm staţia de selectare şi transfer
de la Retim şi s-o trecem în cadrul operatorului care se va înfiinţa la nivel de judeţ.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău,  menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2, lit. d  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv  9 membri.

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. 84/2013 aprobarea Documentului de
Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului ,,Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”.

Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind  modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 113/2007.

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 Hotărârea Consiliului Local

Brad nr. 113/2007 a fost aprobat Planul Strategic de Dezvoltare Economico - Socială a
municipiului Brad pentru perioada 2007-2013, având la bază ample analize la nivel
economic şi social, subliniind punctele tari şi punctele slabe, oportunităţile  şi
posibilităţile locale.

Prin Referatul nr. 11403/20.08.2013 Compartimentul relaţii publice ne face
cunoscut faptul că pentru adoptarea Planului de Dezvoltare al Judeţului Hunedoara
2014-2020, precum şi datorită dinamismului mediului extern, oportunităţilor ce se
întrevăd, nevoii de raportare permanentă la problemele reale şi prioritare ale
comunităţii, schimbării priorităţilor acestora, este necesară revizuirea periodică a
strategiei de dezvoltare locală.

Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 113/2007, respectiv a
Planului Strategic de Dezvoltare Economico - Socială a municipiului Brad pentru
perioada 2013-2017.

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  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.

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. 85/2013 privind  modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 113/2007.

Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 115/2012.

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 conformitate cu dispoziţiile
legale, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a fost constituită o comisie socială în
vederea analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele
ANL, stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, precum şi repartizarea
locuinţelor.



Această comisie este formată din 4 salariaţi ai Primăriei Municipiului Brad şi 3
consilieri locali.

Prin Referatul nr.11348/19.08.2013 Biroul pentru administrarea domeniului
public şi privat solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 115/2013, urmare demisiei domnului viceprimar Circo
Aurel Vasile, preşedintele comisiei şi a domnului consilier local Duşan Gheorghe
Adrian, membru al comisiei.

Se precizează că în locul domnului Viceprimar, Circo Aurel Vasile, a fost
desemnată domnişoara Borza Monica – inspector în cadrul Compartimentului  Relaţii
Publice, iar în locul domnului consilier, Duşan Gheorghe Adrian, va fi ales un consilier
local din cadrul Consiliului Local Brad. Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.

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, Mihai Mureş, propune, cu tot respectul pentru
propunerile făcute de executiv, următorul amendament: Doamna Carmen - Irina Bora –
Secretar al municipiului Brad să fie desemnată  Preşedinte al Comisiei sociale în
vederea analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele
ANL, stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, precum şi repartizarea
locuinţelor, iar doamna Monica Borza să fie doar membru.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că propunerea ca doamna Monica
Borza să fie preşedinte a acestei comisii a fost generată de mai multe raţiuni şi anume:
are contact permanent cu persoanele care solicită locuinţe de acest gen şi  dă dovadă de
multă seriozitate în rezolvarea atribuţiilor de serviciu. Precizează, de asemenea, că nu
se îndoieşte de competenţa şi seriozitatea doamnei Secretar şi nu se opune celor
propuse de către domnul consilier local, Mihai Mureş.

Domnul Consilier local, Mihai Mureş,  precizează că dumnealui nu se îndoieşte
de competenţa domnişoarei Monica Borza ci, dumnealui se referă la autoritatea pe care
o dă funcţia deţinută de către doamna Carmen-Irina Bora, în cadrul administraţiei
publice locale.

În continuare domnul Consilier local, Ştefan Dorel Leaha, propune ca din
comisie  să mai facă parte şi domnul  Consilier local, Vasile Podaru .

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 1 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  procesul 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 cu 17 voturi „pentru”, domnul Consilier local, Vasile Podaru să facă parte din
comisia socială în vederea analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii din locuinţele ANL, stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor,
precum şi repartizarea locuinţelor.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului juridic  din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi,  respectiv 9 membrii.

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. 86/2013  pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 115/2012.

Se trece la analizarea şi discutarea Adresei nr. 7033/01.08.2013 a Instituţiei
Prefectului Judeţului Hunedoara prin care se prezintă spre cunoştinţă Consiliului
local, că în urma videoconferinţei desfăşurată în data de 23.07.2013, potrivit celor
stabilite de ministrul sănătăţii – domnul Eugen Gheorghe Nicolăescu, managerii de
spitale au obligaţia de a întocmi până la data de 15.08.2013, Planul de măsuri pentru
încadrarea în bugetul alocat. Prin adresa nr. 10815/19.08.2013, Primăria municipiului
Brad  precizează că solicitarea referitoare la măsurile de încadrare în bugetul alocat
Spitalului Municipal Brad, a fost dusă la îndeplinire de conducerea administrativă a
Spitalului, cu participarea Sindicatului din instituţie, care, prin adresele nr.
6029/07.08.2013 şi 6223/13.08.2013, au înaintat Direcţiei de Sănătate Publică
Hunedoara măsurile întreprinse, iar aceste măsuri au fost însuşite de Direcţia de
Sănătate Publică. Se reţine aspectul că bugetul anual aprobat (11,9 milioane lei) este
acoperitor şi că, în urma măsurilor de reducere aplicate, necesarul strict pentru
funcţionare este de 9,6 milioane lei, în timp ce contractele cu Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate Deva pentru 2013 asigură doar 5,68 milioane lei (59,2%).
Domnii consilieri au luat act de cele prezentate.

Se trece la analizarea şi discutarea Cererii nr. 9581/03.07.2013 a doamnei
Draia Valeria prin care solicită cumpărarea terenului, situat în Brad, str. Avram Iancu,
nr.6 – Piaţa Agroalimentară, în suprafaţă de 24 mp, teren pe care se află amplasat un
chioşc proprietate personală aparţinând susnumitei. În urma analizării cererii s-a
constatat că terenul despre care se face vorbire este proprietate privată a Municipiului
Brad şi este ocupat abuziv, fără nici un titlu valabil, de către Draia Valeria. Se mai
precizează că în  data de 27 octombrie 2009 terenul a fost scos la licitaţie în vederea
închirierii, însă nu s-a prezentat nici o ofertă. În prezent chioşcul respectiv nu
desfăşoară nici o activitate comercială, ba mai mult soţii Draia Cornel şi Valeria



datorează bugetului local, la data de 21.08.2013, suma de 3.197,00 lei. În urma
dezbaterilor Consiliul local hotărăşte ca cererea doamnei Draia Valeria să fie luată în
discuţie doar după ce va fi achitată datoria către bugetul local.

Punctul nr. 1 suplimentar. Se trece la analizarea şi discutarea  procesului
verbal încheiat la data de 22.08.2013 la sediul Primăriei municipiului Brad, cu ocazia
întâlnirii de lucru  dintre  reprezentanţii GEA  AUSTRIA şi Comisia de Specialitate a
Consiliului local Brad.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo prezintă pe scurt concluziile întâlnirii şi
anume:

- În cursul zilei de  22 august 2013 împrumutul angajat de Investitorul austriac
intră în contul bancar, aşa încât proiectul de investiţii poate fi abordat.

- Proiectul va conţine: Centrală Termică pe biomasă; reţea tehnologică de agent
primar; echipamente energetice (3 module) pe CLU pentru iarna 2013-2014; SCADA
în PT-uri.

- Modulul I de 6-8 MW - va fi instalat până la 1 octombrie 2013.
- Un rezervor combustibil de 120 mc – 1 octombrie 2013.
- Modulul II de 6-8 MW - va fi funcţional la 1 noiembrie 2013.
- Modulul III (de rezervă) – 1 noiembrie 2013.
- Investitorul GEA a avut întâlnire de lucru în 23 august 2013 cu SC GEVIS

PROTEAM SRL Deva, care a primit comandă fermă pentru „Proiectare şi execuţie
reţea tehnologică de agent primar” (CT- PT-uri), cu termen p.i.f. 1 octombrie 2013.

- În paralel cu soluţia de rezervă CT, se derulează investiţia de bază, astfel încât
Cazanul 1 pe biomasă va avea p.i.f. în 4 luni, iar alte două  în 6 luni.

- Investitorul va prezenta un Proiect de Contract de Asociere în Participaţiune,
până la 26 august 2013.

- Se va organiza dezbatere publică, cu participarea investitorului, în cadrul căreia
se va prezenta un preţ fix pentru populaţie şi o subvenţie unitară de la bugetul local
dependentă de ponderea finanţării nerambursabile de la U.E, care va fi cunoscută
oficial în luna septembrie 2013, după vacanţa parlamentară U.E.

- Până la 23 august 2013 APL Brad va nominaliza 5-8 persoane pentru
participare la instruire profesională în Austria, care vor fi factorii de bază ai
investitorului privat şi ai viitorului operator al serviciului public de termoficare urbană.

- Varianta de preţ al energiei termice produse, în condiţiile accesării a doar 70%
fonduri europene nerambursabile, propusă de investitor  (77,2 Eu/Gcal), nu poate fi
luată în calcul, decât dacă investitorul îl reduce spre 58,7 Eu/Gcal, cât a fost calculat la
o pondere de 90% fonduri nerambursabile.

- Se convine asupra unei intervenţii guvernamentale la UE, punctual, spre a
creşte această pondere către 98%, situaţie în care tariful energiei termice produse va fi
mai mic (intervenţie posibilă la Bruxelles după 28 august 2013).

- Datorită „asocierii în participaţiune”, se acceptă că interesul de a practica  un
preţ al energiei termice cât mai mic este comun.

- Terenul de amplasament al CT se achiziţionează până la 31 august 2013.
Dezbaterile au continuat în data de 23 august 2013,

între delegaţia din Austria (4 persoane), conducerea SC GEVIS PROTEAM SRL



Deva (5 persoane), Viceprimarul  municipiului  Brad – Aurel Vasile Circo şi
Consilierul  local Vasile Podaru.

 SC GEVIS  a prezentat proiectul şi devizul general în 2 variante:
- reţea tehnologică de agent primar complet nouă, preizolată, în valoare propusă

de 1090 mii Eu fără TVA.
- reţea tehnologică de agent primar cu tronsonul II (Dn 250, 600 ml) actual, dar

cu termoizolaţie reabilitată, în valoare de 960 mii Eu, fără TVA.
 S-au  negociat  următoarele:
- Valoarea contractului de proiectare şi execuţie reţea tehnologică de agent

primar (complet preizolată) este de 930 mii Eu fără TVA .
- Termen de garanţie a contractului : 5 ani.
- Plăţi: 60 mii Eu până la 30 august (proiectare + avize);
        350 mii Eu – avans pentru tronsonul I (Dn 300, 600 ml), diferenţa,  la p.i.f.

reţea.
- Se reţine 5% garanţie de bună execuţie.
- Data p.i.f. tronson I: 7 octombrie 2013 ( se lucrează în paralel la tronson III).
- Data finală a contractului: 30 noiembrie 2013.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că undeva în

contextul procesului verbal este întâlnită noţiunea de APL şi întreabă ce  înseamnă
această noţiune. I se răspunde că APL înseamnă administraţia publică locală şi este o
denumire generică derivată din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Se precizează că nu ar fi fost
corect să se menţioneze Primăria municipiului Brad, Consiliul Local Brad sau
Municipiul Brad care este persoană juridică ci nivelul legal de reprezentare a acestor
entităţi care este Administraţia Publică Locală.

Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că dumnealui ar fi
dorit ca la astfel de întâlniri să fie prezenţi toţi consilierii locali, solicitând să fie
invitaţi pe viitor de către preşedintele comisiei. I se specifică faptul că această Comisie
de specialitate a fost desemnată prin Hotărâre a Consiliului Local, având astfel putere
de reprezentare a Consiliului Local al municipiului Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest proces - verbal este de fapt
stenograma încheiată  în momentul unor discuţii, nu este semnat de nimeni dar va sta
la baza  iniţierii altor documente care vor avea caracter juridic. Mai menţionează că
atunci când vor fi probleme de interes local, dumnealui personal va avea grijă să fie
invitaţi la discuţii toţi consilierii locali.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că urmează prezentarea
unui Contract de Asociere  în participaţie care va fi aprobat de către Consiliului local.

Se  trece  la  punctul  DIVERSE.

Domnul Delegat sătesc, Liviu Groza, întreabă dacă nu se pot pune restricţii de
tonaj pe drumul comunal DC 16 deoarece de când s-a asfaltat au trecut zeci de tiruri
încărcate  cu lemne şi astfel, în scurt timp, va fi distrus. Mai întreabă dacă s-au  făcut
ceva demersuri  referitoare la vechea şcoală deoarece, în momentul de faţă, prezintă un
real  pericol pentru cei care se află în apropierea ei.



Domnul Viceprimar, Vasile Aurel Circo,  motivează imposibilitatea
restricţionării sarcinii transportate pe un drum public care în trecut a avut şi caracter de
drum industrial al Minei Musariu, pe care s-au transportat utilaje de zeci de tone. Cu
privire la demolarea clădirii  Şcolii Primare, promite că va reveni cu o adresă la ISJ
Hunedoara pentru a obţine dezafectarea de utilitate publică şi a fi posibilă elaborarea
unui proiect de demolare.

Domnul Consilier local, Ştefan Dorel Leaha, solicită ca executivul primăriei să
ia măsuri în ceea ce priveşte multitudinea de culori care se aplică pe faţadele blocurilor
nou izolate termic din municipiul Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că nici dânsul nu este mulţumit de
ceea ce se întâmplă şi dispune ca de acest lucru să se ocupe Biroul Urbanism
Amenajarea Teritoriului Investiţii.

Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, solicită, în numele cetăţenilor
de pe str. 1 Iunie, blocul B12 şi B13, tăierea celor doi brazi care prezintă pericol.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că nu toţi locatarii din această zonă
sunt de acord cu tăierea celor doi brazi. Mai mult, menţionează că au fost tăiaţi toţi
copacii din oraş care prezentau pericol pentru cetăţeni.

Domnul Delegat sătesc, Simedrea Iulian, întreabă dacă s-a elaborat Proiectul de
reabilitare a drumului  de la Mesteacăn.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, asigură că există alocaţie bugetară doar
pentru proiectare iar aceasta se va angaja pe măsura asigurării lichidităţilor la buget.

Domnul Delegat sătesc, Pistrilă Pavel, întreabă când se repară drumurile laterale
de la Valea Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că nu se pot angaja cheltuieli
deoarece nu sunt prevederi bugetare în acest sens. Tot ce s-a putut face a fost frezarea-
plombarea porţiunii asfaltate din DC 10.

Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de
27.08.2013.

Brad, 27.08.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR,

MIRCEA INCĂU                                                     CARMEN-IRINA BORA


