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R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 27 august  2015,  cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară
din data de 27 august 2015 s-a făcut în data de 21.07.2015 prin Dispoziţia nr.
554/21.08.2015 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu
prevederile art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

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

Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 21.08.2015, conform
tabelului existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea
invitaţiei.

La şedinţă au fost prezenţi  15 consilieri locali din cei 17 consilieri locali  în
funcţie, 2 consilieri locali fiind absenţi motivat (Gheorghe Adrian Duşan şi Ovidiu
Nicolae Jurj).

La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti: domnul Marin Constantin
Hărăguş – delegat sătesc  în satul Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc în
satul Ruda Brad,  domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad şi
domnul Marius Benea - delegat sătesc în satul  Mesteacăn.

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu,  şi doamna Carmen -
Irina  Bora,  Secretar al Municipiului Brad.

În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director S.C.
Termica Brad S.A.  şi domnul Ovidiu Suciu – Director la Colegiul Naţional
„Avram Iancu” Brad.

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi
prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doamna 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  pentru a
audia Imnul Naţional al României.

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, supune
aprobării: procesul verbal al şedinţei ordinare din 24 iulie 2015,  procesul verbal al
şedinţei de îndată din data de 6 august 2015 şi procesul verbal al şedinţei de îndată
din 18 august 2015 care au fost aprobate cu 15 voturi „pentru” şi 2 consilieri
locali absenţi (Gheorghe Adrian Duşan şi Ovidiu Nicolae Jurj).
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Totodată, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad
reaminteşte consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare
şi anume:

„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul
local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al
patrulea incluşi , are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor
consiliului local.

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin.
(1) sunt nule de drept. Nulitatea se  constată de către instanţa de contencios
administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.

În continuare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad,
dă cuvântul domnului consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, pentru a prelua
conducerea şedinţei.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, îl roagă pe domnul
Primar, Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor Tehnico –
Economice pentru obiectivul de investiţii „MONUMENTUL EROILOR” din
Parcul Central, municipiul Brad, Judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Serviciului Public de  Salubrizare  din  Judeţul  Hunedoara – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 22 din  blocul ANL
2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 29 din  blocul ANL
2004 situat în Brad,  str. Nestor Lupei, corp B, judeţul Hunedoara – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.8 din  blocul ANL
2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a locuinţei nr. 66
din ,,Blocul 105 garsoniere”  situat în Brad,  str. Spitalului, jud. Hunedoara,
fostului chiriaş– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a locuinţei  nr. 12
din ,,Blocul 105 garsoniere” situat în Brad,  str. Spitalului, jud. Hunedoara,
fostului chiriaş– iniţiat de Primarul Municipiului Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a locuinţei  nr. 99
din ,,Blocul 105 garsoniere”  situat în Brad,  str. Spitalului, jud. Hunedoara,
fostului chiriaş– iniţiat de Primarul Municipiului Brad – iniţiat de Primarul



3

Municipiului Brad.
9. Informarea nr. 23.645/21.08.2015 privind cauzele aflate pe rolul

instanţelor de judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
10. Referat privind reglementarea circulaţiei rutiere pe b-dul  Republicii, la

intersecţia cu Drumul Naţional 74, km. „0”.
11. Analizarea unor cereri şi adrese:

- adresa nr. 22.162/31.07.2015 a Partidului Mişcarea Populară
Organizaţia Hunedoara.

- adresele nr. 21.485/28.07.2015 şi nr. 22.421/04.08.2015 ale S.C.
Energy Serv. S.R.L. Bucureşti.

12. Diverse.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt
modificări sau suplimentări la ordinea de zi prezentată.

Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de
zi cu următoarele puncte:

Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local  al Municipiului Brad în Adunarea Generală  a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”– iniţiat
de Primarul Municipiului Brad;

Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
Municipiului Brad pe anul 2015– iniţiat de Primarul Municipiului Brad;

Suplimentar 3. Adresa nr. 1399/25.08.2015 a Grădiniţei „Floare de Colţ”
Brad.

Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului
ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, supune aprobării
suplimentarea propusă care se aprobă cu 15  voturi „pentru” şi 2 consilieri locali
absenţi (Gheorghe Adrian Duşan şi Ovidiu Nicoale Jurj).

Totodată, domnul Primar, Florin Cazacu, propune ca punctul Suplimentar 2
să se discute primul pe Ordinea de zi, astfel încât punctul Suplimentar 2 devine
Punctul 1 pe Ordinea de zi, urmând ca celelalte puncte să fie renumerotate şi
discutate în continuare (punctul Suplimentar 2 devine punctul 1 pe ordinea de zi,
iar punctul 1 de pe ordinea de zi devine punctul 2 ş.a.m.d.).

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, supune aprobării
propunerea domnului Primar, Florin Cazacu, care se aprobă 15  voturi „pentru” şi
2 consilieri locali absenţi (Gheorghe Adrian Duşan şi Ovidiu Nicoale Jurj).

Domnul preşedinte de şedinţă Bogdan Mihai Ştefan supune aprobării
Ordinea de zi în ansamblul ei  care se aprobă cu 15  voturi „pentru” şi 2 consilieri
locali absenţi (Gheorghe Adrian Duşan şi Ovidiu Nicoale Jurj).

În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului
Municipiului Brad pe anul 2015.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului
Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre .



4

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru acoperirea unor
cheltuieli de capital certe angajate pentru anul bugetar 2015 se impune rectificarea
bugetului municipiului Brad pe anul 2015 prin virări de credite bugetare aferente
cheltuielilor de capital.

Astfel de la capitolul bugetar 84 – Transporturi, obiectivul „Studiu de
Fezabilitate - Modernizare şi reabilitare străzi în Municipiul Brad” se va vira  suma
de 113,30  mii lei  la capitolul bugetar 67- Cultură, recreere, religie – cheltuieli de
capital, pentru obiectivul „Monumentul Eroilor”.

Promovarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2015 se bazează recepţionarea documentaţiei tehnico -
economice a obiectivului de investiţii „Monumentul Eroilor”, precum şi de
finalizarea etapei de dezbatere publică a acestui proiect în scopul declanşării
procedurii de atribuire a contractului de lucrări.

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, Dorel - Leaha Ştefan, 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, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Ionel –Daniel Adam, precizează că valoarea alocată
realizării investiţiei „Monumentul Eroilor” este exagerat de mare, motiv pentru
care nu o să voteze „pentru” nici la adoptarea hotărârii privind rectificarea
Bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 şi nici la cel privind aprobarea
Documentaţiilor Tehnico – Economice pentru obiectivul de investiţii
„MONUMENTUL EROILOR” din Parcul Central,  municipiul  Brad,  Judeţul
Hunedoara.

Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că dacă tot se face legătură
între cele două proiecte de pe ordinea de zi, atunci şi dumnealui doreşte să le
reamintească că un reprezentant al Partidului Naţional Liberal a susţinut necesitatea
unui astfel de proiect şi crede că acum problema este că, de fapt,  acest proiect nu a
fost iniţiativa lor..

Domnul consilier local, Ionel – Daniel Adam, subliniază că dumnealui nu s-a
referit la oportunitatea realizării investiţiei ci la valoarea alocată care i se pare că
este „prea mare”.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, aminteşte domnilor consilieri locali
că la începutul anului s-a aprobat acest proiect în lista de investiţii, fără discuţii.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că oportunitatea aprobării
Documentaţiilor Tehnico – Economice pentru obiectivul de investiţii
„MONUMENTUL EROILOR” din Parcul Central,  municipiul  Brad,  Judeţul
Hunedoara ar trebui discutată la punctul următor de pe Ordinea de zi.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că aici se
vorbeşte despre sume de bani nu despre oportunitate şi îşi exprimă dorinţa de a nu
mai supune aprobării sume care peste noapte cresc.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că bugetul este un  proces de
lucru dinamic al ordonatorului de credite, dinamica preţurilor în economie duce la
rectificări. Menţionează că, într-adevăr, este deranjant să se supună atenţiei
Consiliului Local un proiect care nu a putut fi analizat dar, reaminteşte că bugetul îl
face ordonatorul principal de credite.

Domnul consilier local, Ionel – Daniel Adam, repetă a treia oară că nu se
referă la faptul că investiţia nu este oportună ci că valoarea ei este prea mare.

Domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că legat de valoare doreşte să
facă o paranteză – o informaţie primită de jumătate de oră – podul peste Criş va
costa aproximativ 250 miliarde, cât tot bugetul Municipiului Brad pe un an.

Domnul consilier local, Ioan Hărăguş, întreabă dacă avem mai multe oferte,
atâta timp cât în economia de piaţă există ofertanţi, subliniind că dumnealui nu că
nu doreşte să se facă doar că undeva se produc nişte greşeli cu valorile astea atât de
mari.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest monument nu este pentru
primar personal. Există un Aviz de la Ministerul Culturii din anul 2013, doar că nu
au fost suficiente fonduri în acest sens. Toate localităţile care-şi respectă trecutul au
un asemenea monument. Este convins de faptul că „vinovat” tot Primarul va fi,
doar că va rămâne în memoria oraşului că există respect pentru eroi.

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă dacă ne permitem să
facem mai multe documentaţii pentru o investiţie.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în ceea ce priveşte
monumentele de for public există o anumită procedură: concurs de soluţii, machetă
care se trimite Ministerului Culturii pentru avizare. În anul 2009 macheta a obţinut
aviz nefavorabil. Aminteşte domnilor consilieri locali că totul este foarte
transparent, oricare dintre dumnealor pot face calculele pentru că oricum ai pune
materialele necesare tot de la 2 miliarde s-ar porni.

Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că astăzi a participat la o
discuţie cu constructorul şi numai cimentul costă 200 milioane lei şi travertinul 600
milioane lei. Din punctul dumnealui de vedere nu i se pare mult şi consideră că
evaluările au fost foarte bine făcute.

Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, precizează că bugetul este un
mecanism flexibil, că Partidul Naţional Liberal îşi doreşte realizarea unui astfel de
monument în Municipiul Brad, inclusiv dumnealui, dar, la fel ca şi ceilalţi colegi
susţine că suma care se doreşte a se aloca este prea mare.

Domnul Primar,  Florin Cazacu, aminteşte încă odată că există Avizul de la
Ministerul Culturii, că, Consiliul Local trebuie să se pronunţe cu privire la
oportunitate şi legalitate, rugându-i să menţioneze ce  este ilegal la acest proiect.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan  supune la vot proiectul
de hotărâre şi cu 10 voturi „pentru”, 5 abţineri (Bogdan - Mihai Ştefan, Cristian
Serafim Leucian, Florin Ioan Străuţ, Mircea Incău şi Ionel Daniel Adam) şi 2
consilieri locali absenţi  (Gheorghe Adrian Duşan şi Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2015 privind rectificarea Bugetului
Municipiului Brad pe anul 2015.

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiilor
Tehnico – Economice pentru obiectivul de investiţii „MONUMENTUL
EROILOR” din Parcul Central, municipiul  Brad,  Judeţul Hunedoara.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului
Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre .

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere Referatul nr.
20986/16.07.2015 al Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii, prin
care se prezintă necesitatea realizării obiectivului de investiţii “MONUMENTUL
EROILOR” din Parcul Central, municipiul Brad, judeţul Hunedoara, am
considerat oportună dezbaterea şi aprobarea Proiectului nr. 17/2013, faza PTh +
DDE,  elaborat de Biroul de arhitectură Turcu Adrian din Târgu Mureş  pentru a
putea fi inclus în Lista –Sinteză a lucrărilor de investiţii pe anul 2015.

La reamenajarea Parcului Central din municipiul Brad se va crea un spaţiu
care să reprezinte un loc de reculegere şi comemorare de solemnitate, dar în acelaşi
timp şi un loc care să transmită sentimente civice şi de identitate naţională.

Acest monument se va construi în jurul ideii de coloană  ca simbol al dăruirii
neamului şi a continuităţii multimilenare şi va fi constituită astfel: 3 coloane
aşezate pe o masă suport, o masă centrală cu un arzător pentru flacără, toate
amplasate pe o serie de postamente din beton armat monolit placat cu travertin
şlefuit, împreună alcătuind un ansamblu bine conturat.

Coloanele se vor realiza din stâlpi prefabricaţi placaţi cu travertin, cu
secţiunea de 0,68 x 0,38 m, cu o înălţime de 9m, 8,5 m şi respectiv 8m. Fiecare
coloană va conţine basoreliefuri din bronz care sintetizează cele mai importante
momente din istoria neamului la care au participat şi s-au sacrificat eroii din
localitate. Coloanele simbolizează  o dată de recunoştinţă fără sfârşit faţă de eroii
neamului, dorinţa de înălţare şi de perfecţiune a omului.

Valoarea totală a investiţiei este de 284.229 lei  cu TVA, din care C + M =
216.301 lei cu TVA şi  va fi inclusă în Lista Sinteză  a lucrărilor de investiţii
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aferentă Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015.
Dată fiind oportunitatea realizării acestei investiţii a iniţiat proiectul de

hotărâre privind aprobarea documentaţilor tehnico – economice pentru obiectivul
de investiţii  “ MONUMENTUL EROILOR” din Parcul Central, municipiul Brad,
judeţul Hunedoara.

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, Dorel - Leaha Ştefan, 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, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, doreşte să le amintească
colegilor consilieri locali  situaţia străzilor din municipiul Brad şi spune că acum ne
permitem să luăm bani de la drumuri să-i punem la monumente. Precizează că nu
are nimic personal cu eroii, dar trebuie să ne gândim şi la oraş.

Domnul consilier local, Mihai Mureş, întreabă dacă este posibil să angajăm
banii publici în lucrările contractate de alţii, precum este şi situaţia la care se referă
colegul său, domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian. Evident că acest
lucru nu este cu putinţă, aşa că să nu mai discutăm fără sens.

Domnul consilier local, Mircea Incău, precizează că sunt şi drumuri laterale
care sunt dezastru.

Domnul Viceprimar, Vasile-Aurel Circo,  îi roagă pe domnii consilieri să
reţină că bugetul local este compus din 2 secţiuni: una de dezvoltare şi una de
funcţionare. Nu este permis să virăm sume între cele două secţiuni. Asta pentru că
problema ridicată ar trebui finanţată din secţiunea dezvoltare, ceea ce este
imposibil.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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



8

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan  supune la vot proiectul
de hotărâre şi cu 10 voturi „pentru”, 5 abţineri (Bogdan - Mihai Ştefan, Cristian
Serafim Leucian, Florin Ioan Străuţ, Mircea Incău şi Ionel Daniel Adam), 2
consilieri locali absenţi  (Gheorghe Adrian Duşan şi Ovidiu Nicolae Jurj), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr.100/2015 privind aprobarea  Documentaţiilor
Tehnico – Economice pentru obiectivul de investiţii „MONUMENTUL
EROILOR” din Parcul Central, municipiul  Brad,  Judeţul Hunedoara.

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Salubrizare din Judeţul
Hunedoara.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului
Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre .

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 60/29.05.2009 s-a aprobat asocierea Municipiului Brad cu Judeţul
Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ – teritoriale din judeţul
Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara” iar prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 84/27.08.2013 s-a aprobat Documentul de Poziţie
(DP) privind modul de implementare a Proiectului ,,Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”.

Toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara s-au asociat în
scopul implementării proiectului de investiţii ,,Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în judeţul Hunedoara” (SMID), finanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R).

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare se va realiza de către A.D.I.
S.M.I.D. Hunedoara, pe cele 4 zone stabilite prin Proiect, pe baza mandatelor
speciale date în acest sens de către membrii asociaţi.

Activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se
desfăşoară pe baza unui Regulament, întocmit în conformitate cu Regulamentul -
cadru al serviciului de salubrizare.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de
Salubrizare  din  Judeţul  Hunedoara stabileşte principiile şi condiţiile de
funcţionare ţinând seama de obiectivul principal al acestuia, referitor la protecţia
sănătăţii cetăţenilor şi a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate de
colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi/sau depozitarea deşeurilor urbane.

Având în vedere Referatul nr. 20.621/10.07.2015 al Compartimentului
U.L.M şi ţinând cont de prevederile legale în vigoare,  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, 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,
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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, Dorel - Leaha Ştefan, 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, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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  consilierilor locali prezenţi,  respectiv  8 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, supune la vot
proiectul de hotărâre şi cu 15  voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi
(Gheorghe Adrian Duşan şi Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.101/2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Serviciului Public de  Salubrizare  din  Judeţul  Hunedoara.

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 22
din  blocul ANL  2010 situat în Brad,  str. Dacilor, judeţul Hunedoara.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului
Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre .

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin cererea înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 21.869/28.07.2015 doamna Mic (Dubină)
Anamaria Denisia a solicitat rezilierea Contractului de închiriere  nr.
7422/31.05.2015 având ca obiect locuinţa nr. 22, scara B, etaj 4, din blocul ANL
2010 situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara, începând cu data de 01
septembrie 2015.

În urma rezilierii contractului de închiriere existent această locuinţă a devenit
liberă pentru repartizare.

Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  pentru tineri, destinate
închirierii, construite prin ANL reanalizând dosarele solicitanţilor care au acces la
locuinţă cuprinşi în Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, a încheiat Procesul verbal nr.
23.219/14.08.2015 prin care a propus repartizarea acestei locuinţe, domnului Bucur
Cristian care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe construite
din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad,
dezbaterea  proiectului  de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
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studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială
şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier
local, Dorel - Leaha Ştefan, 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, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan  supune la vot proiectul
de hotărâre şi cu 15  voturi „pentru”,  2 consilieri locali absenţi (Gheorghe Adrian
Duşan şi Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
102/2015 privind repartizarea  locuinţei nr. 22 din  blocul ANL  2010 situat în
Brad,  str. Dacilor, judeţul Hunedoara.

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind  repartizarea  locuinţei nr. 29
din  blocul ANL 2004 situat în Brad, str. Nestor Lupei, corp B, judeţul
Hunedoara.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului
Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre .

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin cererea înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 23.140/13.08.2015, doamna Sturza Oana Maria,
prin împuternicit, Neag Adrian Nicolae, a solicitat rezilierea Contractului de
închiriere  nr. 2480/2004 având ca obiect locuinţa nr. 29 din blocul ANL 2004, corp
B,  situat în Brad, strada  Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.

În urma rezilierii contractului de închiriere existent această locuinţă a devenit
liberă pentru repartizare.

Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  pentru tineri, destinate
închirierii, construite prin ANL reanalizând dosarele solicitanţilor care au acces la
locuinţă cuprinşi în Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, a încheiat Procesul verbal nr.
23.219/14.08.2015 prin care a propus repartizarea acestei locuinţe domnului
Rânceanu Marius Cornel care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei
locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
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În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea  prezentului proiect de hotărâre 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 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, Dorel - Leaha Ştefan, 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, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan  supune la vot proiectul
de hotărâre şi cu 15  voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi  (Gheorghe Adrian
Duşan şi Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
103/2015 privind repartizarea  locuinţei nr. 29 din  blocul ANL  2004 situat în
Brad,  str. Nestor Lupei, corp B, judeţul Hunedoara.

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind  repartizarea  locuinţei nr.8 din
blocul ANL  2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului
Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre .

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că întrucât domnul Stan Giani
Călin, titular al Contractului de închiriere nr. 18.875/03.12.2010, având ca obiect
locuinţa nr. 8, din blocul A.N.L. 2010, scara A, situat în Brad, strada Dacilor,
judeţul Hunedoara  nu a respectat clauzele contractuale, a fost acţionat în instanţă
de nenumărate ori.

Prin sentinţele civile pronunţate instanţa l-a obligat pe acesta atât la plata
restanţelor acumulate cât şi la evacuarea locuinţei.

În baza Sentinţei Civile nr. 711/2014 a fost declanşată procedura executării
silite, prin procesul verbal încheiat în data de 28.07.2015, aferent dosarului
execuţional 276/2015, procedându-se la evacuarea locuinţei.

În urma evacuării  această locuinţă a devenit  liberă pentru repartizare.
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În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi
în Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, Comisia socială de analiză şi repartizare a
locuinţelor  pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat
Procesul - verbal nr. 23.219/14.08.2015 prin care a propus repartizarea acestei
locuinţe, domnului Onica Ciprian Severin care îndeplineşte condiţiile legale de
repartizare a unei locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe.

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea  proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială
şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier
local, Dorel Leaha Ştefan, 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, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan supune la vot proiectul
de hotărâre şi cu 15  voturi „pentru”,  2 consilieri locali absenţi (Gheorghe Adrian
Duşan, Ovidiu Nicolae Jurj), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2015
privind repartizarea  locuinţei nr.8 din  blocul ANL  2010 situat în Brad, str.
Dacilor, judeţul Hunedoara.

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a
locuinţei  nr. 66 din ,,Blocul 105 garsoniere”  situat în Brad,  str. Spitalului, jud.
Hunedoara, fostului chiriaş.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului
Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre .

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul Oprişa Marius, prin
cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.23.385/18.08.2015, a
solicitat o nouă repartiţie a  locuinţei nr. 66 din ,,Blocul 105 garsoniere” situat în
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Brad, strada Spitalului, judeţul Hunedoara, motivând că fiind plecat din ţară nu s-a
putut prezenta pentru prelungirea Contractului de închiriere nr. 5443/13.05.2005.

Din actele prezentate rezultă că fostul chiriaş nu are datorii la plata chiriei, a
taxelor comune şi a energiei termice.

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre 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, 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, Dorel Leaha - Ştefan, 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, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă mai sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan  supune la vot proiectul
de hotărâre şi cu 15  voturi „pentru”,  2 consilieri locali absenţi  (Gheorghe
Adrian Duşan, Ovidiu Nicolae Jurj), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
105/2015 privind aprobarea unei noi repartiţii a locuinţei  nr. 66 din ,,Blocul
105 garsoniere”  situat în Brad,  str. Spitalului, jud. Hunedoara,   fostului
chiriaş.

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a
locuinţei  nr. 12 din ,,Blocul 105 garsoniere”  situat în Brad,  str. Spitalului, jud.
Hunedoara,   fostului chiriaş.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului
Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre .

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul Lazăr Ioan Ştefan, prin
cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.23.373/18.08.2015, a
solicitat o nouă repartiţie a locuinţei nr. 12 din ,,Blocul 105 garsoniere” situat în
Brad, str. Spitalului, judeţul Hunedoara, motivând că fiind plecat din ţară nu s-a
putut prezenta pentru prelungirea Contractului de închiriere nr. 5549/16.05.2005.
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Din actele prezentate rezultă că fostul chiriaş nu figurează cu datorii la plata
chiriei, a taxelor comune şi a energiei termice.

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre 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, 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, Dorel Leaha - Ştefan, 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, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă mai sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan  supune la vot proiectul
de hotărâre şi cu 15  voturi „pentru”,  2 consilieri locali absenţi  (Gheorghe
Adrian Duşan, Ovidiu Nicolae Jurj), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
106/2015 privind aprobarea unei noi repartiţii a locuinţei  nr. 12 din ,,Blocul
105 garsoniere”  situat în Brad,  str. Spitalului, jud. Hunedoara,   fostului
chiriaş.

Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unei noi repartiţii a
locuinţei  nr. 99 din ,,Blocul 105 garsoniere”  situat în Brad,  str. Spitalului, jud.
Hunedoara,   fostului chiriaş– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului
Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre .

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul Mărdărescu
Constantin, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr.23.512/19.08.2015, a solicitat o nouă repartiţie a locuinţei nr. 66 din ,,Blocul 105
garsoniere” situat în Brad, strada Spitalului, judeţul Hunedoara, motivând că fiind
plecat din ţară nu s-a putut prezenta pentru prelungirea Contractului de închiriere
nr. 5552/17.04.2005.

Din actele prezentate rezultă că fostul chiriaş nu figurează cu datorii la plata
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chiriei, a taxelor comune şi a energiei termice.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad

dezbaterea proiectului de hotărâre 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, 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, Dorel Leaha - Ştefan 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, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan  supune la vot proiectul
de hotărâre şi cu 15  voturi „pentru”,  2 consilieri locali absenţi  (Gheorghe
Adrian Duşan, Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.107
/2015 privind aprobarea unei noi repartiţii a locuinţei  nr. 99 din ,,Blocul 105
garsoniere”  situat în Brad,  str. Spitalului, jud. Hunedoara,   fostului chiriaş–
iniţiat de Primarul Municipiului Brad

Punctul Suplimentar nr. 1. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui
mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în
Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST
HUNEDOARA”.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului
Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului
Local Brad nr. 8/2013, domnul Herczeg Adrian a fost numit reprezentant al
Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST Hunedoara.

Urmare solicitărilor făcute de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
AQUA PREST Hunedoara, A.N.R.S.C. a emis avizul nr. 314944/01.07.2015
privind modificarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice  de alimentare cu apă
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şi de canalizare prestate de  S.C. APA PROD S.A. Deva, judeţul Hunedoara.
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei privind aprobarea preţurilor şi

tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de  S.C.
APA PROD S.A. Deva, judeţul Hunedoara, potrivit art. 21 alin. 1 din Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, „nu
poate fi votată de reprezentantul  asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei
decât în baza unui mandat special¸acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a
autorităţii deliberative a asociatului a cărui reprezentant este”.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, 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, Dorel Leha-Ştefan, 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, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, 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 consilierilor locali prezenţi,  respectiv 8 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan  supune la vot proiectul
de hotărâre şi cu 15  voturi „pentru”,  2 consilieri locali absenţi  (Gheorghe
Adrian Duşan, Ovidiu Nicolae Jurj), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
108/2015 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului
Local  al Municipiului Brad în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”.

Punctul nr. 10. Informarea nr. 23.645/21.08.2015 privind cauzele aflate pe
rolul instanţelor de judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este
parte.
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Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.

Punctul nr. 11. Referat privind reglementarea circulaţiei rutiere pe b-dul
Republicii, la intersecţia cu Drumul Naţional 74, km „0”.

Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire acestui referat prin care
Compartimentul Protecţia Mediului, Protecţia Muncii din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, urmare recomandărilor Poliţiei Municipiului Brad -
Formaţiunea Rutieră propune montarea unui indicator cu interzicerea opririi pe
bulevardul Republicii, în dreptul Intrării B a sediului Primăriei cu zona de acţionare
până la intersecţia cu str. Independenţei.

Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate şi au dat AVIZ
FAVORABIL.

Punctul nr. 12. Analizarea unor cereri şi adrese:

- adresa nr. 22.162/31.07.2015 a Partidului Mişcarea Populară
Organizaţia Hunedoara.

Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire acestei adrese prin care
Partidul Mişcarea Populară Organizaţia Hunedoara solicită repartizarea cu
prioritate, spre închiriere, un spaţiu locativ în vederea folosirii acestuia ca sediu
pentru Partidul Mişcarea Populară - Organizaţia locală Brad.

În urma analizării acestei adrese, domnii consilieri au hotărât că
această solicitare rămâne în atenţie, urmând a fi rediscutată atunci când există spaţii
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă pentru a fi repartizate în acest sens.

- adresele nr. 21.485/28.07.2015 şi nr. 22.421/04.08.2015 ale S.C.
Energy Serv. S.R.L. Bucureşti.

Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire acestei adrese prin care S.C.
Energy Serv. S.R.L. Bucureşti informează despre stadiul finanţării proiectului
„Realizare centrală de cogenerare pe biomasă în Brad” precum şi despre
problemele ridicate de instituţiile financiare.  Solicită a se obţine o hotărâre de
Guvern care să ateste trecerea terenului în proprietatea privată a Municipiului Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită executivului să demareze procedura
în vederea obţinerii unei hotărâri de Guvern în acest sens.

Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate.

Punctul Suplimentar 3. Adresa nr. 1399/25.08.2015 a Grădiniţei „Floare
de Colţ” Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire acestei adrese prin care Grădiniţa
„Floare de Colţ” Brad solicită desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local
Brad să facă parte din Consiliul de Administraţie al grădiniţei.

În urma analizării acestei adrese, domnii consilieri au hotărât cu 13 voturi
„pentru”, 2 abţineri (Dorel Leaha - Ştefan şi Aurel Vasile Circo) şi 2 consilieri
locali absenţi (Gheorghe Adrian Duşan şi Ovidiu Nicolae Jurj) ca cei 2 consilieri
locali (Dorel Leaha - Ştefan şi Aurel Vasile Circo), desemnaţi prin hotărâre de
consiliu să rămână în continuare ca reprezentanţi ai autorităţii deliberative în
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Consiliul de Administraţiei al Grădiniâei „Floare de Colţ” Brad .

Punctul 12. Diverse

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, solicită, referitor la ultima
şedinţa A.G.A. a S.C. TERMICA BRAD S.A., ca procesul verbal să se întocmească
după finalizarea şedinţei şi să se consemneze în cuprinsul său toate problemele
semnalate la şedinţă. Precizează că aşteaptă să-i fie înaintat spre semnare.

Domnul consilier local, Bogdan - Mihai Ştefan, precizează că sărbătoarea
organizată cu ocazia Zilelor Municipiului Brad –Ediţia a XIV-a   a fost cea mai
reuşită sărbătoarea a oraşului nostru. Seara de vineri a fost cireaşa de pe tort – cea
mai reuşită cu un public ales.

În ceea ce priveşte premiile în bani oferite elevilor cu merite deosebite la
învăţătură a precizat că domnişoara Tania Şortan a fost nemulţumită de suma în lei
pe care a primit-o. Precizează că, poate anul viitor ar fi bine să se menţioneze şi
cadrul didactic coordonator al elevului premiant şi, mai solicită, dacă se poate, ca
în viitor să fie premiate şi menţiunile la nivel judeţean, motivând că şi acestea sunt
extrem de importante. În încheiere precizează că anul acesta s-a colaborat foarte
bine cu domnul primar în tot ceea ce înseamnă organizarea Zilelor Municipiului
Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că şi sărbătoarea de anul trecut a
oraşului a fost o reuşită dată fiind acea transmisiune în direct realizată de TVR 1.
Mai menţionează că  artiştii care au participat la această sărbătoare sunt cartea de
vizită a oraşului. În ceea ce priveşte premiile oferite elevilor cu merite deosebite la
învăţătură, precizează că acestea au fost alocate exclusiv din sponsorizări iar în
ceea ce priveşte nemulţumirea elevei Tania Şortan menţionează că aceasta nici
măcar nu învaţă la o unitate de învăţământ din Municipiul Brad.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că la şedinţa de consiliu
ordinară viitoare executivul va prezenta un Raport detaliat pe cheltuieli a Zilelor
Municipiului Brad.

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan –Mihai
Ştefan, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Brad din data de 27.08.2015.

Brad, 27.08.2015

SECRETAR,

CARMEN-IRINA BORA


