ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VE RBAL
încheiat azi, 27 septembrie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 27 septembrie 2018 s-a făcut în data de 21 septembrie 2018 prin Dispoziţia nr.
525/21.09.2018 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin.
1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din
municipiul Brad, precum şi în Periodicul de informare al Consiliului Municipal Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 21 septembrie 2018, conform
tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi 16 consilieri locali, din cei 17 consilieri locali în funcţie,
1 consilier local fiind absent (Ancuța – Florentina Miheț).
La şedinţă au participat 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în
satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn şi
domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Secretar, CarmenIrina Bora.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu – director al S.C.
TERMICA BRAD S.A., doamna ec. Mariana Bordea – Contabil şef al S.C. TERMICA
BRAD S.A.domnul Ioan Cobori– manager al Spitalului Municipal Brad și domnul Gabriel
Lungu – director economic al Spitalului Municipal Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi
prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doamna Secretar, Carmen - Irina
Bora, 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 Secretar, Carmen – Irina Bora, supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 30 august 2018 care a fost
aprobat cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Ancuța-Florentina Miheț).
Totodată, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv,
are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepția
situațiilor prevăzute de art. 57 alin. 4^1 și art. 101 alin. 3^1.
(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 Secretar, Carmen - Irina Bora, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata
prezentării materialelor și dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local
Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al
Municipiului Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru producerea,
transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A.–
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare al energiei
termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii,
pentru sezonul rece 2018-2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan
Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT ÎN SPAȚIU
COMERCIAL ȘI REALIZARE ALEE DE ACCES DIN TROTUAR”, municipiul Brad,
strada Gen. V. Milea, bl. B3, sc. 1, ap. 3, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spațiile cu
altă destinație decât aceea de locuință și pentru terenurile aparținând domeniului public și
privat al Municipiului Brad, valabile pentru anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile
şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul
public al Municipiului Brad, județul Hunedoara– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 96 din Blocul 105 G, situat
în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr.1 din blocul 1B, situat în
municipiul Brad, strada Libertății, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 99 din Blocul 105 G, situat
în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad
14. Informarea nr. 23042/20.09.2018 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
15. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot ordinea de zi prezentată
care se aprobă cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (Ancuța-Florentina
Miheț).
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 utilizarea a două spații din domeniul
public al Municipiului Brad în scopul desfășurării unor activități în timpul liber – inițiat de
Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Adresa nr. 21.576/31.08.2018 a doamnei Filipaș Georgeta Adelina
– reprezentant al ACS Galaxy Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune aprobării suplimentările la Ordinea de zi
propuse, care se aprobă cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (AncuțaFlorentina Miheț).
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent (AncuțaFlorentina Miheț).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2018.

Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 rectificarea bugetară propusă spre
analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului
bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.1, lit. a
şi b, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului
de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite”.
Având în vedere faptul că la buget s-au încasat venituri în plus față de cele
prognozate în sumă de 75 mii lei precum și ținând cont de adresa Administrației Județene
a Finanțelor Publice Hunedoara nr.19016/17.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului
Brad sub nr. 23142/18.09.2018 prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 37 mii lei
pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale și suma de 1079 mii lei din
cote și sume defalcate din impozitul pe venit, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin
care am propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018, în sensul stabilirii
veniturilor în sumă de 34.344,95 mii lei şi a cheltuielilor în sumă de 34.563,24 mii lei.
Astfel propun majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2018 atât la
venituri, cât si la cheltuieli cu 1.191,00 mii lei după cum urmează:
- la venituri se modifică următoarele capitole bugetare:
- 04.02 – „Cote defalcate din impozitul pe venit ”…… .……. ...1079,00 mii lei;
- 07.02 – „Impozite și taxe pe proprietate”……………………. ...31,00 mii lei;
- 11.02 – „Sume defalcate din TVA”……………………………..37.00 mii lei;
- 30.02. – „Venituri din proprietate” …………………………….. 24,20 mii lei;
- 33.02. – „Venituri din prestări servicii” ………………………….6,80 mii lei;
- 35.02. – „Amenzi, penalități, confiscări” ………………..…….. 12,00 mii lei;
- 37.02. – „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile” ………...1,00 mii lei.
- la cheltuieli se modifică următoarele capitole bugetare:
- 51.02. – „autorităţi publice şi acţiuni externe”……
116,90 mii lei
- 54.02.- „alte servicii publice generale”……..
2,50 mii lei
- 61.02 - „ordine publică şi siguranţă naţională”
18,85 mii lei
- 65.02 – „învăţământ”………………………………………37,00 mii lei
- 67.02. –„cultură, recreere şi religie” ……………
183,25 mii lei
- 68.02 – „asigurări şi asistenţă socială”………….
2,50 mii lei
- 70.02. – „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”.. ….. 130,00 mii lei
- 80.02. – „acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”.. 100,00 mii lei
- 81.02 – „combustibil şi energie”………………………. 300,00 mii lei
- 84.02 - „transporturi”………………………………….. 300,00 mii lei
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,

domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, profitând de faptul că la ședință sunt prezenți și
funcționari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului care, ar putea să dea mai multe
detalii decât au putut dumnealor să afle la comisiile de specialitate, precizează că,
dumnealui dorește să știe concret care este destinația celor 183 mii lei alocați la capitolul
bugetar 67.02 ”cultură, recreere și religie”, menționând că are impresia că banii de la acest
capitol bugetar se pot cheltui mult mai ușor.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că această rectificare de buget s-a inițiat
în urma consultării diferitelor compartimente de specialitate din cadrul Primăriei fiind
alocate anumite sume de bani în zonele sensibile și anume la cap. transporturi – 300 mii
lei;la cap. combustibil – 300 mii lei, 24 mii lei – spații de joacă; 51,52 mii lei –
Cinematograf și 100 mii lei la zone verzi . Menționează că la nivelul Primăriei
municipiului Bras este o continuă campanie de reabilitare a spațiilor de joacă pentru copii.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, 1 consilier local absent (Ancuța -Florentina
Miheț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2018 privind rectificarea
bugetului Municipiului Brad pe anul 2018 .
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.

Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 adresa nr. 6470/13.09.2018,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 22.735/13.09.2018, Spitalul Municipal
Brad a înaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad, bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat al acestei instituţii pe anul 2018, în urma avizării de către Consiliul de
administraţie.
Pentru modificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad
iniţial s-a ţinut cont de:
- Angajamentele efectuate si prognozate a se efectua in continuare
- Contractul de sponsorizare nr.5540/07.08.2018 prin care Sindicatul Sanitas se angajeaza
sa deconteze vaccinul antihepatitic de tip B necesar pentru imunizarea personalului
spitalului.
În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal
Brad se modifică în cadrul veniturilor cu suma de +46,31/-44,86 lei, astfel:
- se majorează Cod 37.10.01 „Donații si sponsorizări”cu suma de 1,45 mii lei - sumă
care va fi utilizată pentru achitarea vaccinul antihepatitic de tip B achizitionat pentru
imunizarea personalului spitalului;
- la codul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de
sanatate”cu suma de -44,86 mii lei,
- la codul 43.33.00 „Subvenţii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale
de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale”cu suma de +44,86 mii lei
În cadrul cheltuielilor la SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – CHELTUIELI
CURENTE se efectuează modificari în sumă de +131,00 mii lei/-129,55 mii lei astfel:
- Titlului I „Cheltuieli de personal” +50,00/-50,00 mii lei
o 10.01.05 „Sporuri pentru condiţii de muncă”
= +50,00 mii lei;
o 10.01.11 „Fond aferent platii cu ora”
= - 50,00 mii lei;
- Titlului II „Bunuri şi servicii” +1,45 mii lei-sponsorizare
o 20.04.01 „Medicamente”
= +1,45 mii lei;
- Titlului II „Bunuri şi servicii” +79,55/-79,55 mii lei
o 20.01.01 „Furnituri de birou”
= +25,50 mii lei;
o 20.01.03 „Incalzit, iluminat si forta motrica”
= + 0,33 mii lei;
o 20.01.06 „Piese de schimb”
= +10,00 mii lei;
o 20.01.07 „Transport”
= - 1,00 mii lei;
o 20.01.09 „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional” = +15,00 mii
lei;
o 20.01.30 „Alte bunuri si servicii pt întreţinere şi funcţionare” = + 0,17 mii
lei;
o 20.02. „ Reparații curente”
= - 20,00 mii lei;
o 20.03.01 „Hrana pentru oameni”
= - 5,00 mii lei;
o 20.04.01 „Medicamente”
= - 20,50 mii lei;
o 20.04.03 „Reactivi”
= +20,00 mii lei;

o 20.04.04 „Dezinfectanţi”
= +10,00 mii lei;
o 20.05.01 „Uniforme si echipament”
= - 4,00 mii lei;
o 20.05.03 „Lenjerie si accesorii de pat”
= - 4,00 mii lei;
o 20.05.01 „Alte obiecte de inventar”
= - 20,00 mii lei;
o 20.09 „Materiale de laborator”
= - 1,00 mii lei;
o 20.11 „Cărți, publicații si materiale documentare”
= - 0,50 mii lei;
o 20.30.30 „Alte cheltuieli”
= - 5,00 mii lei;
Întrucât, la sfârşitul anului 2017, în contul deschis la Trezoreria Municipiului Brad a
rămas neutilizată suma de 295.416,21 lei, cheltuielile exerciţiului curent se măresc cu
excedentul înregistrat la sfârşitul anului precedent, suma urmând a fi utilizată în anul
2018 pentru secțiunea de funcționare, conform Proiectului de Hotărâre al Comitetului
Director nr.1/22.01.2018.
În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam menționează că profită de prezența
domnului Ioan Cobori - managerul Spitalului Municipal Brad,care oricum nu a mai fost
prezent de foarte multă vreme la ședințele Consiiului Local, și îi solicită să precizeze cât
reprezintă procentual cheltuielile cu salariile din totalul bugetului Spitalului.Menționează
că în anul 2018 nu a fost prezentată Consiliului Local nici o informare cu privire la bugetul
Spitalului.
Domnul Ioan Cobori- managerul Spitalului menționează că, cheltuielile cu salriile
reprezintă aproximativ 87% din total buget Spital.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam menționează că are foarte mulți angajați
care au fost tratați la Spitalul Municipal Brad, care au afirmat că n-au primit nici măcar un
algocalmin și pentru care dumnealui plătește foarte mulți bani la sănătate… asta se discută
în oraș.Afirmă că nu este normal să fie administrat așa Spitalul și dorește să se știe ce se
întâmplă la Spital.
Domnul Ioan Cobori – managerul Spitalului Municipal Brad menționează că lunar se
cheltuiesc 400 mil. lei vechi cu medicamentele și materialele sanitare iar în ceea ce privește
afirmația că vreun bolnav nu a primit nici măcar un algocalmin de la medicii curanți de la
UPU a Spitalului Municipal Brad, precizează că dumnealui nu crede așa ceva, probabil sunt
vorbe. Dimpotrivă, afirmă că la UPU se fac fel de investigații și analize tocmai pentru a se
putea pune un diagnostic corect.

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam precizează că domnealui nu crede că
acestea sunt doar vorbe pentru că sunt cazuri concrete când au fost trimiși pacienți la
farmacie pentru ași cumpăra medicamente. Precizează că dumnealui nu acuză medicii că
nu-și fac datoria, doar că, poate există situații când nu există medicamente iar pacienții sunt
trimiși să le cumpere.
Domnul Ioan Cobori- managerul Spitalului Municipal Brad menționează că există și
situații la un moment dat când unele medicamente lipsesc iar atunci, în baza unui Protocol
existent, aparținătorii bolnavilor sunt rugați să le cumpere de la farmacie urmând ca ulterior
să le fie decontată contravaloarea medicamentelor. Menționează că au fost anul trecut două
astfel de cazuri.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam întreabă dacă salariile sunt stabilite corect
și sunt în limita legală?
Domnul Ioan Cobori- managerul Spitalului Municipal Brad menționează că da, acum
sunt corect stabilite.
Domnul consilier local, Ionel Circo menționează că ne apropiem de zona de alarmă,
deoarece un spital care alocă peste 80% cheltuielilor de personal și 20% cheltuielilor de
funcționare și întreținere nu este un Spital performant. Întreabă cât la sută din procentul de
13% este alocat medicamentelor menționând că cheltuielile cu medicamentele trebuie să
treacă de 5% din total buget.
Domnul Ioan Cobori- managerul Spitalului Municipal Brad menționează că nu poate
să precizeze acum cât la sută din acest procent se alocă medicamentelor dar ceea ce poate să
spună este faptul că foarte mulți bani se alocă Secției Ginecologie care are o activitate
intensă, unde sunt foarte multe nașteri, ft multe intervenții chirurgicale, aici fiind
suplimentați banii pentru aciziția medicamentelor cu cu 450 mii lei vechi.
Mai menționează că procentul total cu cheltuielile de medicamente este undeva la
4% din total buget.
Domnul consilier local, Mihai Mureș menționează că s-a discutat foarte mult despre
salariile medicilor tocmai pentru a-i determina să nu mai plece din țară, atunci s-a produs
acest dezechilibru în buget iar acum au salarii mai mult decât onorabile ( există medic
primar care primește aproximativ 300 mii/lună). Menționează că ar trebui să vină ceva
reglementări în acest sens tocmai pentru a suplimenta sumele alocate pentru medicamente și
pentru hrană pentru a se putea face o corelare cât mai echilibrată.
Domnul consilier local, Ionel Circo mai menționează că fiecare pacient primește la
externarea din Spital un decont unde sunt defalcate cheltuielile foarte mari cu personalul,
cazarea, hrana și medicamentele. Se constată că la o internare de 12 zile pentru
medicamente se alocă doar 7 sau 8 lei.
Domnul Primar Florin Cazacu întreabă dacă există un document în acest sens.
Întreabă dacă există un document în acest caz, este vorba despre Spitalul Municipal Brad
sau despre Sanatoriu.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam precizează că dumnealui este de acord că
salariile medicilor au dezechilibrat bugetul, dar ar trebui reduse cheltuielile din altă parte și
solicită să se prezinte pentru ședința de consiliu viitoare ce măsuri s-au luat pentru

reducerea cheltuielilor cu personalul, cum s-a desfășurat organigrama defalcat pe medici,
asistente, infirmiere, birouri, servicii.
Domnul Ioan Cobori - managerul Spitalului Municipal Brad menționează că în
momentul de față LA Spitalul Municipal Brad sunt un număr de 261 angajați, dintre care 8
rezidenți și 32,5 medici, un medic fiind angajat cu ½ normă.
Domnul consilier local, Iosif Manea menționează că este necesară o analiză a acestor
aspecte discutate în fața Consiliului astăzi iar pentru ședința următoare să se prezinte o
informare.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că pentru a se cunoaște faptul că nu-i
este deloc străină situația Spitalului Municipal Brad. Menționează că salariile personalului
de la Spitalul Municipal Brad sunt stabilite de legiuitor. Totodată, menționează că ponderea
salariilor din total venituri este mai mare și datorită faptului că în acest moment sumele
decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate sunt cu mult mai mici. Cei care sunt acum
angajați în baza unei structuri organizatorice la Spital au fost aprobați de Consiliul Local al
Municipiului Brad și de către Consiliul de Administrație. Problema de personal este legată
de faptul că acest spital este de tip pavilionar, așa cum de altfel a fost preluat, toată lumea
știe că acest spital a fost în pragul închiderii. Acum este un spital acreditat, îndeplinește
normeleastăzi se execută foarte multe operații la secția ginecologie.
Domnul consilier local, Ionel Circo precizează că trebuie să se analizeze
performanțele Spitalului sub toate aspectele deoarece, următorul proces de acreditare va fi
mult mai complex. Mai menționează că la momentul când spitalele au fost descentralizate și
trecute în subordinea autorităților publice locale ar fi trebuit să se inființeze direcții, servicii
sau compartimente de specialitate cu îndrumarea și coordonarea performanțelor Spitalului,
menționând că la Consiliu au fost înființate astfel de direcții. În ultimii ani nimeni nu a mai
făcut acest lucru. Nici un Spital din România nu este clasificat iar următorul proces de
acreditare va fi mult mai complex deoarece s-au schimbat foarte mult indicatorii.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că dumnealui a avut foarte multe de
învățat de la domnul Circo Ionel, fost manager al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad.
În continuare, mai precizează că în baza atribuțiilor Primarului conferite de lege în ceea ce
privește Spitalul Municipal Brad, dumnealui a inițiat foarte multe proiecte de hotărâri care
de altfel au fost aprobate și s-au făcut foarte multe lucruri bune: Spitalul Municipal Brad nu
are datorii, nu a fost închis, asigură asistență medicală, s-au făcut foarte multe investiții în
limita bugetului localși se decontează servicii medicale prin BFT. Viitoarea investție care se
dorește a se realiza este reabilitarea Ambulatoriului de specialitate cu fonduri europene.
Domnul consilier local, Ionel Circo precizează că în calitatea dumnealui de membru
în Consiliul de Administrație al Spitalului a sesizat în timp o îmbunătățire a actului de
conducere, dar nu știe în ce măsură se regăsește această îmbunătățire la nivelul secțiilor dar
urmează să se facă o analiză și pe fiecare secție.
Domnul consilier local, Vasile Bârea menționează că sistemul de sănătate în România
este un sistem bolnav iar în momentul în care s-a luat decizia de a majora salariile trebuiau
să asigure bani și pentru realizarea actului medical. Poate anul viitor se vor lua măsurile
care se cuvin. În continuare, precizează că în ceea ce privește serviciile medicale de la
Unitatea Primiri Urgențe Brad, dumnealui a avut ocazia de mai multe ori să să meargă acolo

și nu poate decât să aducă cuvinte de laudă pentru profesionalismul și atenția cu care se
ocupă personalul de acolo de pacienții de toate categoriile sociale, cu toate lipsurile care
sunt în sistem. Precizează că dumnealui nu a avut ocazia să meargă și în alte secții ale
Spitalului dar aici, există profesionalism și dorință din partea personalului specializat pentru
rezolvarea problemelor bolnavilor. Menționează că este convins că așa se întâmplă de
fiecare dată nu numai atunci când a fost dumnealui prezent.
Mai menționează că nu se pot face disponibilizări după ce s-au mărit salariile dar să
facă Guvernul sau Consiliul Local dacă se poate ceva pentru a mări sumele alocate
Spitalului Municipal Brad pentru asigurarea actului medical.
Domnul Primar Florin Cazacu menționează că salariile s-au majorat în condițiile legii
și sunt asigurate de Casa de Asigurări de Sănătate. Din bugetul local al Municipiului Brad
pot fi alocați bani doar pentru investiții. Se poate însă pune problema decontării unui caz de
către Casa de Asigurări de Sănătate. Mai menționează că banii pentru investiții vor fi
returnați anul viitor și ulterior, vor avea aceeași destinație.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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. e din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, 1 consilier local absent (Ancuța -Florentina
Miheț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2018 privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ”
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit art. 4 alin. 1 lit. b din
Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile
de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 „în cazul în care
consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice;
primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ
respectivă”.

Prin adresa nr. 1934/10.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
22346/11.09.2018, Grădinița „Floare de Colț” Brad, solicită desemnarea a doi reprezentanți
pentru a face parte din Consiliul de Administrație al acestei unități, fapt pentru care las la
latitudinea Consiliului Local al Municipiului Brad desemnarea a doi consilieri locali pentru
a face parte din acest Consiliu de Administrație.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea solicită domnilor consilieri să facă
propuneri pentru desemnarea celor doi consilieri locali.
Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45
alin . 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările
şi completările ulterioare.
Domnul consilier local Mureș Mihai propune să facă parte din Consiliul de
Administrație al Grădiniței ”Floare de Colț” Brad domnul consilier local Adrian Petruș și
domnul consilier local Bogdan – Sorin Ștefea.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Iosif
Manea, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen –Irina Bora, Secretar
al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, a prezentat procesul verbal întocmit cu privire
la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,cu 16 voturi „pentru” au fost
desemnați pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Grădiniței ”Floare de Colț”
Brad, domnul consilier local Adrian Petruș și domnul consilier local Bogdan – Sorin Ștefea.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 majorității consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent motivat (Ancuța
Florentina Miheț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2018 privind
desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de
Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului

de steag al Municipiului Brad, județul Hunedoara .
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 Legea nr. 141/2015 privind arborarea și
folosirea de către unitățile administrativ – teritoriale a steagurilor proprii reglementează
condiţiile privind aprobarea, arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale
a steagurilor proprii, ca simbol local, fiecare unitate administrativ-teritorială putând supune
aprobării Guvernului steagul propriu şi unic pe baza hotărârii autorităţii deliberative.
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 4 din același act normativ, „Pe steagurile
unităților administrativ – teritoriale pot fi reproduse și stemele unităților administrativ –
teritoriale, aprobate conform legii, precum și denumirile acestora în formatul
comună/oraș/municipiu, după caz, județul ți România”.
Considerată drept adevărată imagine a municipiului, stema este blazonul și cartea de
vizită a oamenilor care conviețuiesc pe meleagurile respective și simbolizează, într-o formă
concentrată, tradițiile istorice, precum și realitățile economice și social – culturale locale,
specifice fiecărei unități administrativ – teritoriale.
Având în vedere cele menționate, stema municipiului Brad, județul Hunedoara a fost
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1539/2002, publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 36/23.01.2003.
Întrucât legea permite posibilitatea arborării și folosirii, pe teritoriul unității
administrativ – teritoriale, alături de steagul României, al Uniunii Europene și a județului,
după caz, a unui steag unic și reprezentativ, este necesară aprobarea proiectului modelului
de steag al municipiului Brad.
Forma şi dimensiunile steagului municipiului Brad sunt cele stabilite în condițiile
legii pentru drapelul României.
Astfel, potrivit anexei nr. 1 care va face parte integrantă din hotărâre, modelul
steagului municipiului Brad este de formă dreptunghiulară, cu laturile proporționale de 2/3,
de culoare galben satinat cu reflexe aurii. În partea superioară, central, se regăsește
denumirea unității administrativ - teritoriale Brad inserată cu fonturi mari de culoare neagră,
iar în partea centrală, la mijloc, se află amplasată stema municipiului Brad. Ambele fețe ale
steagului, avers și revers, sunt identice. Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe
lățime.

Proiectul modelului de steag al municipiului Brad va fi supus dezbaterii publice şi
consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative. Hotărârea consiliului
local privind aprobarea proiectului modelului de steag se va transmite, împreună cu un
memoriu justificativ, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va elabora proiectul de hotărâre
și îl va supune Guvernului spre aprobare.
După aprobare prin Hotărâre de Guvern, Municipiul Brad va arbora steagul propriu
numai la sediile autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la cele ale
instituţiilor/serviciilor publice de interes local, la intrarea principală, deasupra acesteia, şi
numai împreună cu drapelul României şi drapelul Uniunii Europene.
Steagul propriu al Municipiului Brad poate fi folosit şi cu prilejul unor manifestări de
interes local, precum şi în cadrul acţiunilor protocolare sau festive, în condiţiile prezentei
legi. Acesta nu va putea depăşi în dimensiuni şi număr de exemplare drapelul României şi
drapelul Uniunii Europene şi va fi amplasat la acelaşi nivel cu acestea.
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus aprobarea proiectului modelului de steag al municipiului Brad, județul Hunedoara,
abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2016, completată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 168/2017 și - l supun plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma
prezentată.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent motivat (Ancuța
Florentina Miheț se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2018 privind

aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad, județul
Hunedoara.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru
producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA
BRAD S.A..

Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 adresa nr. 1605/31.08.2018,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 28.715/19.10.2015, S.C. TERMICA
BRAD S.A. solicită aprobarea majorării preţului energiei termice, motivat fiind de
creșterea cu aproximativ 25% a prețului combustibilului – păcură – de la prețul de 1670,22
lei/t în luna mai 2017 la prețul de 2164,81 lei /t în prezent.
Creșterea prognozată a prețului energiei termice este de 12% de la 567,11 lei /gcal,
fără TVA la 644,09 lei /Gcal, fără TVA.
Așa cum rezultă din adresa SC TERMICA BRAD S.A, documentația de aprobare a
noului preț, inclusiv elementele de cheltuieli din structura tarifului, au fost verificate de
autoritatea competentă de reglementare a serviciilor publice de alimentare cu energie
termică ANRE, care va acorda avizul în urma aprobării hotărârii consiliului local de
modificare a prețului energiei termice.
Ținând cont de prevederile art. 8 alin.2 lit. e și art. 40 din Legea nr. 325/2006 potrivit
cărora autorităţile publice locale sunt obligate să aprobe preţurile locale am inițiat prezentul
proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea preţului local pentru producerea,
transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A.
astfel:
a. - pentru agenţi economici
644,09 lei/Gcal
(exclusiv TVA)
b. - pentru populaţie
766,46 lei/ Gcal
(inclusiv TVA)
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.

Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 majorității consilierilor locali prezenți, respectiv consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent motivat (Ancuța
Florentina Miheț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2018 privind
aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice
livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A..
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare al
energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul
încălzirii, pentru sezonul rece 2018-2019.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 adresa nr. 1605/31.08.2018,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 28.715/19.10.2015, S.C. TERMICA
BRAD S.A. a solicitat aprobarea majorării preţului energiei termice, motivat fiind de
creșterea cu aproximativ 25% a prețului combustibilului – păcură – de la prețul de 1670,22
lei/t în luna mai 2017 la prețul de 2164,81 lei /t în prezent.
Creșterea prognozată a prețului energiei termice este de 12% de la 567,11 lei /gcal,
fără TVA la 644,09 lei /Gcal, fără TVA.
Așa cum rezultă din adresa SC TERMICA BRAD S.A, documentația de aprobare a
noului preț, inclusiv elementele de cheltuieli din structura tarifului, au fost verificate de
autoritatea competentă de reglementare a serviciilor publice de alimentare cu energie
termică ANRE, care va acorda avizul în urma aprobării hotărârii consiliului local de
modificare a prețului energiei termice.
Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările şi
completările ulterioare conform căreia preţurile locale ale energiei termice facturate
populaţiei se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale, am inițiat prezentul proiect
de hotărâre prin care am propus:
• Aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei
Municipiului Brad, începând cu 01 noiembrie 2018, prin sistem centralizat, în scopul
încălzirii, în valoare de 223,60 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru sezonul rece 2018-2019.
• Acordarea unei subvenţii din bugetul local al Municipiului Brad pentru
acoperirea diferenţei de preţ la energia termică livrată populaţiei, începând cu 01 noiembrie

2018, în sumă de 542,86 lei/Gcal, sau, în mod excepţional, acordarea de combustibil în
echivalent”.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 majorității consilierilor locali prezenți, respectiv consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent motivat (Ancuța
Florentina Miheț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2018 privind
aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei
Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece
2018-2019.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice
faza Plan Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT ÎN
SPAȚIU COMERCIAL ȘI REALIZARE ALEE DE ACCES DIN TROTUAR”,
municipiul Brad, strada Gen. V. Milea, bl. B3, sc. 1, ap. 3, județul Hunedoara .
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor Hotărârii
Consiliului Local nr. 77/29.06.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanismului
din municipiul Brad, precum şi ale Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010 s-au făcut
demersurile de informare şi consultare a publicului privind aprobarea documentaţiei
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE DESTINAȚIE
APARTAMENT ÎN SPAȚIU COMERCIAL ȘI REALIZARE ALEE DE ACCES DIN
TROTUAR”, municipiul Brad, strada Gen. V. Milea, bl. B3, sc. 1, ap. 3, județul Hunedoara.
Ţinând cont de Avizul Tehnic nr. 1/19.03.2018 al Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local al Municipiului Brad, de Raportul
informării şi consultării publicului nr. 1872/23.07.2018, precum şi de Punctul de vedere
nr.18722/23.07.2018 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea celor solicitate.
Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al
Municipiului Brad, urmând ca eliberarea autorizaţiei de construire să se facă în concordanţă
cu prevederile acestuia precum şi cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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. e din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent motivat (Ancuța
Florentina Miheț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2018 privind
aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru
„SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT ÎN SPAȚIU COMERCIAL ȘI
REALIZARE ALEE DE ACCES DIN TROTUAR”, municipiul Brad, strada Gen. V.
Milea, bl. B3, sc. 1, ap. 3, județul Hunedoara.

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de bază pe mp.
pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință și pentru terenurile aparținând
domeniului public și privat al Municipiului Brad, valabile pentru anul 2019.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 Municipiul Brad are încheiate contracte
de închiriere şi concesiune pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru
terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, atât cu persoane
fizice cât şi cu persoane juridice, precum şi cereri ocazionale de închiriere a sălii de şedinţe,
terenuri ocupate ocazional, etc..
Aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad s-a
făcut în fiecare an, luându-se în considerare rata medie a prețurilor de consum în ultimele
12 luni (septembrie 2017 - august 2018) față de precedentele 12 luni (septembrie 2016 august 2017) calculată pe baza indicelui preţului de consum dat de către Institutul Naţional
de Statistică, respectiv 4,2 %.
Din Comunicatul de presă al Institutului Naţional de Statistică nr. 234/11.09.2018
privind indicele preţurilor de consum în luna august 2018 rezultă că rata anuală a preţurilor
de consum este de 2,61 % în luna august 2018.
Urmare acestor considerente am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus ca, începând cu data de 01.01.2019, taxele de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi pentru terenurile aparţinând domeniului public
şi privat al Municipiului Brad să fie indexate cu indicele de inflaţie de 4,2 % iar chiriile şi
redevenţele existente să fie indexate cu indicele de inflaţie de 1,0261 %.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent motivat (Ancuța
Florentina Miheț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2018 privind
aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de
locuință și pentru terenurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului
Brad, valabile pentru anul 2019.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere
pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 Municipiul Brad are încheiate la ora
actuală contracte de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi
privat al Municipiului Brad cu un număr de 89 agenţi economici precum şi un număr de
148 contracte de închiriere cu persoane fizice.
Valabilitatea acestor contracte de închiriere încetează la data de 31.12.2018, existând
posibilitatea prelungirii acestora anual, cu condiţia respectării clauzelor contractuale.
Ţinând cont de aceste aspecte a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
prelungirea contractelor menţionate mai sus pentru o perioadă de încă un an, respectiv
pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, condiţionat de achitarea la zi a chiriei datorate.
A propus, de asemenea, prelungirea pentru aceeaşi perioadă şi a contractelor de
închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din cadrul Dispensarului
Policlinic din Municipiul Brad în care se găsesc amenajate cabinetele medicale deţinute de
către medicii de familie şi de către medicii specialişti.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 1 vot „împotrivă”(Vasile Poenaru) și 1 consilier
local absent motivat (Ancuța Florentina Miheț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 128/2018 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi
terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la
domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 3 alin. 4 din
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare, „Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din
bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local,
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri
de uz sau de interes public naţional ori judeţean”.
Pentru intabularea în cartea funciară a unor imobile din municipiul Brad în care își
desfășoară activitatea Colegiul Național ”Avram Iancu” Brad, în cursul lunii august 2018 au
fost executate măsurători de către o societate de topografie autorizată, astfel:
- imobilele în suprafață totală măsurată a terenului de 24.226 mp. situate pe
strada Liceului, nr. 16:
- construcție cu fundație din beton armat, zidărie din cărămidă, șarpantă din
lemn cu învelitoare din țiglă, D+P+2E, suprafață construită la sol 1125 mp;
- clădire sală de sport P, suprafață construită 416 mp.;
- clădire săli de clasă P, suprafață construită 581 mp.;
- imobilele în suprafață totală măsurată a terenului de 4.583 mp. situate pe
strada Decebal, nr. 39:
- construcție cu fundație din beton armat, zidărie din cărămidă, șarpantă din
lemn cu învelitoare din țiglă, P+2E, suprafața construită la sol 1059 mp.;
- centrală termică – suprafață construită la sol 177 mp.;
- beci cu suprafață de 28 mp.;
- seră (construcție metalică) cu suprafața de 68 mp..

În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus atestarea apartenenței unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul
Hunedoara și – l supune plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent motivat (Ancuța
Florentina Miheț se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2018 privind atestarea
apartenenței unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul
Hunedoara.
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 96 din Blocul
105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 locuința nr. 96 din Blocul 105 G, situat
în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara a fost deținută cu
chirie de către domnul Stratulat Daniel – Nicușor, în perioada 2005 – 2018, în baza
Contractului de închiriere nr. 5556/2005.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.22090/06.09.2018,
domnul Stratulat Daniel – Nicușor a solicitat încetarea Contractului de închiriere nr.
5556/2005 și predarea locuinței cu data de 07.09.2018, întrucât s-a stabilit în străinătate.
Fostul chiriaș nu are datorii la asociația de proprietari din care face parte și nici la
plata chiriei.
Mai menționează că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o
suprafață totală de 11,00 mp.

Întrucât prin procesul verbal de predare – preluare nr. 22268/07.09.2018, locuința nr.
96 din Blocul 105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, Judeţul
Hunedoara a fost preluată, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus
repartizarea acesteia.
Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri
depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, las la latitudinea
Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Brad să facă propuneri în acest sens.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul doamnei consilier local,
Adina Beciu- secretarul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 4 dosare ale persoanelor care solicită
să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a îndreptat atenţia.
Doamna consilier local, Adina Beciu, menţionează că în cadrul Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au fost
analizate 4 dosare şi anume: Ronta Ileana Floarea; Lazăr Gica Virginia; Hurșan Flaviu Dan
și respectiv Drăgoi Florin Constantin.
Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45
alin . 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările
şi completările ulterioare.
Doamna consilier local, Adina Beciu, menţionează că la analizarea dosarelor s-au
avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, vechimea cererilor, iar
în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie trecutetoate cele
patru persoane și anume:
- Pitarca Rodica Maria care are domiciliul stabil în orașul Sângeorz – Băi, str.
Salciilor, nr. 27, jud. Bistrița Năsăud, iar reședința este în municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
bl.16, ap.55.
A fost căsătorită cu Ban Sabin de care a divorțat în anul 2014 și cu care a locuit în sat
Basarabasa, comuna Vața de Jos, județul Hunedoara, locuința fiind proprietatea socrilor săi.

După divorț, s-a mutat în orașul Sângeorz – Băi și s-a angajat la o fabrică de
confecționat volane.
În luna februarie 2016 a revenit în Brad și s-a angajat la S.C. ADIGE
MANUFACTURING S.R.L., unde lucrează și în prezent.
Este tolerată în spațiu la adresa unde are reședința, locuința proprietatea doamnei
Hărăguș Cristina, care intenționează să o renoveze și i-a pus în vedere, doamnei Pitarca
Rodica Maria să își găsească o altă locuință.
- Lingurar Florin Avram care locuiește împreună cu partenera sa și fiul lor în locuința
proprietatea mamei sale, Lingurar Ana.În urma numeroaselor certuri cu aceasta au fost dați
afară din locuință de mai multe ori fiind nevoiți să stea la diverse cunoștințe și neamuri.
În prezent este angajat la S.C. ADIGE MANUFACTURING S.R.L.
- Hurșan Flaviu Dan are domiciliul stabil în Municipiul Brad, str. Aleea Primăverii,
bl. AB15, sc.2, ap.5, proprietatea fratelui său Bogdan, dobândită prin moștenire.
Datorită faptului că fratele său îl somează să părăsească locuința, în urma
amenințărilor și agresării, fiind nevoit să plece și după spusele sale să doarmă sub pod.
Este amenințat și agresat zilnic să părăsească locuința. Este foarte bolnav - conform
actelor medicale depuse este pensionat de boală cu o pensie de 520 lei.
- Drăgoi Florin Constantin, are domiciliul stabil în Brad, str. Libertății, bl. B24,
ap.16, locuință cu 2 camere, deținută cu chirie de către mama sa Drăgoi Maria.
Împreună cu partenera sa Mureșan Sonia Maria, are o fetiță, Drăgoi Georgiana –
Alexandra, în vârstă de 5 luni.
Mama sa are în plasament un alt copil de-al său cu o fostă parteneră, care a decedat în
Italia, în acea perioadă el aflându-se încarcerat în Penitenciar.
Datorită neînțelegerilor apărute între el și mama sa, acesta le cere insistent să se mute,
cât mai repede, din locuință.
Este angajată la KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L, cu un salariu net lunar de 1275
lei și tichete de masă, iar consilierii locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre ele.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Iosif
Manea, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen –Irina Bora, Secretar
al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul Lingurar
Florin Avram a obținut un număr de 16 voturi „pentru”și 0 voturi „împotrivă”, doamna
Pitarca Rodica Maria, domnul Hurșan Flaviu Dan și domnul Drăgoi Florin Constantin nu
au obținut nici un vot astfel că locuința nr. 96 din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în
municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara va fi repartizată domnului
Lingurar Florin Avram”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.

Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent motivat (Ancuța –
Florentina Miheț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2018 privind
repartizarea locuinţei nr. 96 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada
Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței nr.1 din blocul
1B, situat în municipiul Brad, strada Libertății, judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 locuința nr. 1 din blocul 1B situat în
municipiul Brad, strada Libertăţii, județul Hunedoara a fost deținută cu chirie de către
doamna Betea Maria Rita, în perioada 2015-2018, în baza Contractului de închiriere nr.
31903/25.11.2015.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 11878/23.04.2018
doamna Betea Maria Rita a solicitat aprobarea rezilierii contractului de închiriere și
predarea locuinței.
Astfel, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea locuinței
nr. 1 din blocul 1B situat în municipiul Brad, strada Libertăţii, județul Hunedoara.
Menționează că această locuință este compusă dintr-o cameră de locuit, bucătărie şi
baie, având o suprafaţa totală de 17,06 mp.
Întrucât există mai multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru
repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local
Brad să facă propuneri în acest sens.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul doamnei consilier local,
Adina Beciu secretarul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 3 dosare care au rămas cu persoanele
care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a îndreptat atenţia.
Doamna consilier local, Adina Beciu, menţionează că în cadrul Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au fost
analizate cele 3 dosare şi anume: Pitarca Rodica Maria, Hurșan Flaviu Dan și respectiv Drăgoi
Florin Constantin.
Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45
alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările
şi completările ulterioare.
Doamna consilier local, Adina Beciu, menţionează că la analizarea dosarelor s-au
avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, vechimea cererilor, iar
în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie trecute cele trei
persoane și anume:
- Pitarca Rodica Maria care are domiciliul stabil în orașul Sângeorz – Băi, str.
Salciilor, nr. 27, jud. Bistrița Năsăud, iar reședința este în municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
bl.16, ap.55.
A fost căsătorită cu Ban Sabin de care a divorțat în anul 2014 și cu care a locuit în sat
Basarabasa, comuna Vața de Jos, județul Hunedoara, locuința fiind proprietatea socrilor săi.
După divorț, s-a mutat în orașul Sângeorz – Băi și s-a angajat la o fabrică de
confecționat volane.
În luna februarie 2016 a revenit în Brad și s-a angajat la S.C. ADIGE
MANUFACTURING S.R.L., unde lucrează și în prezent.
Este tolerată în spațiu la adresa unde are reședința, locuința proprietatea doamnei
Hărăguș Cristina, care intenționează să o renoveze și i-a pus în vedere, doamnei Pitarca
Rodica Maria să își găsească o altă locuință.
- Hurșan Flaviu Dan are domiciliul stabil în Municipiul Brad, str. Aleea Primăverii,
bl. AB15, sc.2, ap.5, proprietatea fratelui său Bogdan, dobândită prin moștenire.
Datorită faptului că fratele său îl somează să părăsească locuința, în urma
amenințărilor și agresării, fiind nevoit să plece și după spusele sale să doarmă sub pod.
Este amenințat și agresat zilnic să părăsească locuința. Este foarte bolnav - conform
actelor medicale depuse este pensionat de boală cu o pensie de 520 lei.
- Drăgoi Florin Constantin are domiciliul stabil în Brad, str. Libertății, bl. B24,
ap.16, locuință cu 2 camere, deținută cu chirie de către mama sa Drăgoi Maria.
Împreună cu partenera sa Mureșan Sonia Maria, are o fetiță, Drăgoi Georgiana –
Alexandra, în vârstă de 5 luni.
Mama sa are în plasament un alt copil de-al său cu o fostă parteneră, care a decedat în
Italia, în acea perioadă el aflându-se încarcerat în Penitenciar.

Datorită neînțelegerilor apărute între el și mama sa, acesta le cere insistent să se mute,
cât mai repede, din locuință.
Este angajată la KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L, cu un salariu net lunar de
1275 lei și tichete de masă, iar consilierii locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre
ele.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Iosif
Manea, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen –Irina Bora, Secretar
al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, doamna Pitarca
Rodica Maria a obținut un număr de 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, iar domnul
Hurșan Flaviu Dan și domnul Drăgoi Florin Constantin nu au obținut nici un vot astfel că
locuința nr.1 din municipiul Brad, strada Libertății, judeţul Hunedoara va fi repartizată
doamnei Pitarca Rodica Maria”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent motivat (Ancuța
Florentina Miheț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2018 privind
repartizarea locuinței nr.1 din blocul 1B, situat în municipiul Brad, judeţul
Hunedoara.
Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 99 din Blocul
105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 locuința nr. 99 din Blocul 105 G, situat
în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara a fost deținută cu
chirie de către domnul Mărdărescu Constantin, în perioada 2005 – 2018, în baza
Contractelor de închiriere nr. 5552/2005 și respectiv nr. 25636/2015.

La data de 31.08.2018, contractul de închiriere a încetat. Prin adresa înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 21126/27.08.2018, domnul Mărdărescu Constantin,
fiind stabilit în străinătate, a făcut cunoscut faptul că, începând cu data de 28.08.2018,
dorește să predea locuința deținută cu chirie.
Menționează că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o
suprafață totală de 11,00 mp.
Întrucât prin procesul verbal de predare – preluare nr. 21196/28.08.2018, locuința nr.
99 din Blocul 105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, Judeţul
Hunedoara a fost preluată, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
repartizarea acesteia.
Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri
depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea
Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Brad să facă propuneri în acest sens.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul doamnei consilier local
Adina Beciu secretarul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 2 dosare care au mai rămas ale
persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a
îndreptat atenţia.
Doamna consilier local, Adina Beciu, menţionează că în cadrul Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au fost
analizate cele 2 dosare şi anume: Hurșan Flaviu Dan și respectiv Drăgoi Florin Constantin.
Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45
alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările
şi completările ulterioare.
Doamna consilier local, Adina Beciu, menţionează că la analizarea dosarelor s-au
avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor, vechimea cererilor, iar
în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,

protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie trecute patru persoane
și anume:
- Hurșan Flaviu Dan are domiciliul stabil în Municipiul Brad, str. Aleea Primăverii,
bl. AB15, sc.2, ap.5, proprietatea fratelui său Bogdan, dobândită prin moștenire.
Datorită faptului că fratele său îl somează să părăsească locuința, în urma
amenințărilor și agresării, fiind nevoit să plece și după spusele sale să doarmă sub pod.
Este amenințat și agresat zilnic să părăsească locuința. Este foarte bolnav - conform
actelor medicale depuse este pensionat de boală cu o pensie de 520 lei.
- Drăgoi Florin Constantin, are domiciliul stabil în Brad, str. Libertății, bl. B24,
ap.16, locuință cu 2 camere, deținută cu chirie de către mama sa Drăgoi Maria.
Împreună cu partenera sa Mureșan Sonia Maria, are o fetiță, Drăgoi Georgiana –
Alexandra, în vârstă de 5 luni.
Mama sa are în plasament un alt copil de-al său cu o fostă parteneră, care a decedat în
Italia, în acea perioadă el aflându-se încarcerat în Penitenciar.
Datorită neînțelegerilor apărute între el și mama sa, acesta le cere insistent să se mute,
cât mai repede, din locuință.
Este angajată la KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L, cu un salariu net lunar de 1275
lei și tichete de masă, iar consilierii locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre ele.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Iosif
Manea, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen – Irina Bora, Secretar
al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul Drăgoi Florin
Constantin a obținut un număr de 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, iar domnul
Hurșan Flaviu Dan nu a obținut nici un vot astfel că locuința nr. 99 din imobilul ,,Bloc
105 G” situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara va fi
repartizat domnului Drăgoi Florin Constantin”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent motivat (Ancuța
Florentina Miheț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2018 privind

repartizarea locuinţei nr. 99 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada
Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara.
Punctul Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea a două spații din
domeniul public al Municipiului Brad în scopul desfășurării unor activități în timpul
liber.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 anul 2013, odată cu modernizarea și
recompartimentarea P.T. nr. 9 din Brad, strada Șoimilor, județul Hunedoara a devenit
disponibil un spațiu cu suprafața de 60 mp., spațiu care dispune de utilități și de un grup
social. În același an, 2013, spațiul a fost dotat cu 5 mese și 20 de scaune.
Prin H.C.L. nr. 127/2013 s-a aprobat înființarea unui Club al Pensionarilor din
Municipiul Brad și, astfel, a fost pus la dispoziția persoanelor vârstnice din municipiul
Brad pentru a desfășura diverse activități în timpul liber.
Pe perioada de funcționare, decembrie 2013 – septembrie 2018, s-a constatat că în
sezonul rece, octombrie – mai, spațiul nu este suficient pentru numărul de persoane care ar
dori să desfășoare diverse activități în timpul liber.
În sezonul cald iunie – septembrie o parte din cetățenii din municipiul Brad își petrec
timpul liber în foișoarele din parcurile publice, respectiv în parcul de pe strada Libertății,
parcul de pe strada Victoriei și parcul Tineretului.
Datorită spațiului neîncăpător de pe strada Șoimilor mulți cetățeni frecventează aceste
foișoare chiar și în sezonul rece.
Dat fiind faptul că spaţiul, în suprafaţă utilă de 72,56 mp. şi două grupuri sociale
proprii, din incinta Punctului Termic nr. 9, situat în municipiul Brad, strada Şoimilor,
județul Hunedoara a devenit disponibil în urma retehnologizării şi recompartimentării
acestuia şi a îndeplinit condiţiile pentru organizarea unor asemenea activităţi, s-a hotărât ca
sediul Clubului Pensionarilor din municipiul Brad să fie în această locaţie.
În luna septembrie a anului în curs, prin adresa nr.1977/24.09.2018, S.C. TERMICA
BRAD S.A. ne-a comunicat finalizarea proiectului de modernizare a Punctului Termic nr.
22 situat în municipiul Brad, strada Libertății, județul Hunedoara. În urma modernizării și
recompartimentării acestui spațiu a rezultat un spațiu cu o suprafață de 80 mp. a cărui
destinație poate fi schimbată, putând fi utilizat cu altă destinație întrucât are acces separat,
dispune de grup social propriu și utilități (energie electrică, apă, canal, energie termică).
Urmare numărului crescând al persoanelor din municipiul Brad care doresc să
desfășoare anumite activități în timpul liber într-un spațiu amenajat în acest sens, precum şi
a lipsei unui spaţiu în care aceştia să se manifeste în mod organizat, consider că este
oportun a se aproba utilizarea spațiilor prezentate mai sus în scopul desfășurării unor
activități în timpul liber pentru ca cetățenii municipiului Brad să-şi poată petrece timpul
liber într-un mod cât mai plăcut în vederea menţinerii unui mod de gândire sănătos.

Menţionez că aceste spații vor fi deschise pentru toţi cetățenii cu domiciliul în
municipiul Brad, fără deosebire de vârstă, sex, religie şi apartenenţă politică. În cadrul
acestor spații se pot organiza diferite acţiuni care să contribuie la formarea şi promovarea
unui spirit civic, acceptarea pluralismului de idei, respectarea diversităţii opiniilor
exprimate în condiţiile în care acestea nu contravin legii şi bunului simţ.
Pentru participarea la diversele activităţi propun stabilirea unei taxe de 1
leu/zi/persoană sau obţinerea unui abonament în valoare de 20 lei/lună/persoană. Sumele
astfel colectate vor fi utilizate pentru achitarea utilităţilor aferente celor două spații.
De buna organizare şi desfăşurare a activităţilor ce se desfăşoară în aceste spații se va
ocupa Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat în colaborare cu un colectiv
desemnat de 3 cetățeni ai municipiului Brad, şi, la nevoie, Poliţia Locală Brad.
Pentru desfășurarea de diverse activități în timpul liber de către cetățenii din
municipiul Brad s-a întocmit un Regulament de funcționare a unor spații din domeniul
public al Municipiului Brad, județul Hunedoara pe care l-am propus spre aprobare.
A propus, de asemenea, abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/2013 privind
aprobarea înființării unui Club al pensionarilor din municipiul Brad.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care-l supune,
în forma prezentată, spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului
Brad.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” și 1 consilier local absent motivat (Ancuța –
Florentina Miheț) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2018 privind utilizarea

a două spații din domeniul public al Municipiului Brad în scopul desfășurării unor
activități în timpul liber.
Domnul Primar Florin Cazacu menționează că luni la ora 17.00 va avea loc
festivitatea de deschidere a acestor spații și este posibil ca domnii consilieri locali să fie
contactați telefonic pentru a fi invitați să participe.
Punctul nr. 14. Informarea nr. 23042/20.09.2018 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul Suplimentar 2. Adresa nr. 21.576/31.08.2018 a doamnei Filipaș Georgeta
Adelina – reprezentant al ACS GALAXY BRAD prin care solicită folosirea stadionului
Aurul Brad pentru antrenamente și jocuri în vederea participării la Campionatul Județean de
Fotbal pentru Juniori ”E” (copii) sezonul 2018-2019, perioada de desfășurare a
campionatului fiind septembrie 2018 – iunie 2019. ACS GALAXY BRAD este afiliată la
Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara și este inclusă în proiectul Comunitatea Brad
acceptă sprijinul nostru.
Domnul Adam Ionel Daniel a precizat că s-au iscat ceva discuții pe această temă,
singurul impediment fiind acela că domnul Filipaș este și la Aurul Brad și are și această
echipă, existând suspiciuni că folosește echipamentul de la Aurul Brad pentru echipa
proprie.
Domnul Primar Florin Cazacu menționează că este păcat că discuțiile de pe terenul
de fotbal s-au mutat pet erase. Menționează că cel mai important este ca copii să facă sport.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam menționează că lucrul cel mai important
este să punem bazele tinerilor sportivi, să le facem un buget separat.
Domnul Primar Florin Cazacu menționează că în present se află în lucru un proiect
pentru înființarea Clubului Sportiv Municipal Brad.
În urma nalizării adresei domnii consilieri locali dau un acord de principiu pentru a
folosi Stadionul CS Armata Aurul Brad până la realizarea Statutului Asociației.
Punctul nr. 15. - Diverse.
În continuare, domnul Primar Florin Cazacu dă citire Notei Informative cu privire la
problema deșeurilor menajere din Municipiul Brad și anume:
„După cum am informat Consiliul Local al Municipiului Brad și luna trecută la
ședința ordinară a de consiliu, prin H.C.L. nr. 11/2017 au fost aprobate documentațiile și s-a
acordat mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor
de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem
Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județul Hunedoara, pentru semnarea contractelor de
delegare, precum și pentru organizarea procedurilor de licitație publică deschisă pentru
atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de
salubrizare.
În urma licitației, câștigător a fost desemnată BRAI – CATA SRL cu care ADI
Deșeuri Hunedoara a și încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
în zona de colectare 1 Brad nr. 394/720/2018.

În data de 25 aprilie 2018, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul
Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” a semnat cu operatorul
ASOCIEREA S.C. BRAI - CATA S.R.L., lider – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L., contractul
de achiziție având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de
colectare 1 Brad care constă în: colectarea separată și transportul separat a deșeurilor
municipale și a deșeurilor similare, operarea și administrarea stației de transfer Brad,
operarea și administrarea stației de sortare Brad, transportul la distanță a deșeurilor la
facilitățile de tratare/depozitare”.
Ulterior, la solicitarea ADI Deșeuri, în ședința ordinară a Consiliului Local al
Municipiului Brad din data de 26.07.2018 s-a adoptat cu 15 voturi ”pentru”, 2 abțineri,
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 103/2018 privind însușirea acestui
contract.
Pe baza acestui contract BRAI – CATA SRL a obținut licență de funcționare emisă de
către ANRSC București, însă cu valabilitate de la data emiterii ordinului de începere a
contractului.
Prin înștiințarea nr. 1110/25.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 23948/26..09.2018, A.D.I. Deșeuri Hunedoara ne-a făcut cunoscut faptul că din data de
26.09.2018 Asocierea SC BRAI CATA SRL – SC TED TRANS SRL poate începe
operarea serviciilor de salubritate pentru toate UAT – urile aflate în zona 1 Brad.
În consecință, licenței S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA i-a
încetat valabilitatea începând cu data de 26.09.2018.
În contextul celor de mai sus și ținând cont de prevederile art. XIV, lit. g din
Contractul de concesiune nr. 4021/25.04.2003 încheiat între UAT – Municipiul Brad și S.C.
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA, prevederi referitoare la încetarea
contractului de delegare a gestiunii ”prin retragere sau încetarea valabilității licenței
pentru furnizarea/prestarea serviciului”, solicit Consiliului Local al Municipiului Brad,
ACORDUL pentru a face demersurile necesare încetării acestui contract”.
În continuare domnul consilier local, Sorin Dorin David întreabă ce ne aduce în plus
această schimbare de operator.
Domnul Primar Florin Cazacu menționează că sunt anumite norme europene care
impun în viitor colectarea pe 4 fracții iar noi ca membri ADI ”Sistem Integrat de Gestiune a
Deșeurilor” Județul Hunedoara suntem obligați să ne însusim contractul aprobat. SC BRAI
CATA a participat la liciatație și a câștigat, SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
TIMIȘOARA nici măcar nu a participat.
ANRSC București când a analizat cele două licențe a dat licența SC BRAI – CATA
SRL , tocmai în baza acelor norme europene.
Tarifele practicate de societatea câștigătoare sun mai mari, dar speră că și serviciile
vor fi pe măsură.
Domnul consilier local, Sorin Dorin David întreabă cum se va face colectarea , va fi
cu mai multe puble sau va fi pe platforme.
Domnul Primar Florin Cazacu menționează că la blocuri colectarea se va face pe
platforme.

Domnul consilier local, Sorin Dorin David întreabă ce se va întîmpla cu străzile din
jurul Bradului.
Domnul Primar Florin Cazacu menționează că SC BRAI-CATA SRL va încheia
contract pentru fiecare gospodărie în parte.
Domnul consilier local, Vasile Bârea întreabă ce se va întâmpla cu datoriile pe care
Asociațiile de Proprietari le au față de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
TIMIȘOARA.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că relația contractuală este între Asociațiile
de Proprietari și SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIȘOARA, noi nu
controlăm asociațiile.
În continuare menționează că prin pierderea licenței de către SC Retim și contractul
cu aceștia a încetat.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam aduce la cunoștință faptul că iluminatul
public nu funcționează pe Dealul Racovei și Dealul Tăului.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că noi avem doar corpurile de iluminat iar
dacă toată rețeaua nu funcționează atunci este problema Enel .
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam aduce în discuție problema decolmatării
și ecologizării râurilor.
Domnul Primar Florin Cazacu menționează că pe râurile aflate în administrarea
Municipiului Brad se fac ecologizări și decolmatări de 2 sau de 3 ori pe an.Amintește că
Valea Bradului, Luncoiul și Crișul Alb sunt de competența Apelor Române
Oradea.Menționează că pentru Valea Bradului este un proiect amplu de decolmatare,
ecologizare și recalibrare la Apele Române Oradea.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam întreabîă dacă s-au găsit soluții pentru
realizarea parcării de la Grădinița Floare de Colț Brad, dacă nu se demolează clădirea fostei
școli Horea Cloșca și Crișan.
Domnul Primar Florin Cazacu menționează că demolarea acelei clădiri se va face dar
e nevoie de autorizație de demolare, dar că s-a gândit că dorește cineva s-o achiziționeze.
Dacă Consiliul Local hotărăște demolarea acelei clădiri, aceasta se va demola deoarece este
un proiect amplu la Grădiniță cu 250 de locuri.
Domnul Primar Florin Cazacu îndeamnă pe domnii consilieri locali să se gândească
la oportunitatea și necesitatea achiziționării casei dintre Bibliotecă și Casa de Cultură. Dacă
dumnealor sunt de acord, se va demara acest proiect și acolo se poate înființa un punct de
informare turistică, poate fi folosit ca spațiu pentru dependințe la Cinematograf sau arhivă
pentru Casa de Cultură.
Domnul consilier local, Ioan Hărăguș întreabă la ce preț s-a ajuns, despre ce preț e
vorba pentru a putea fi achiziționată casa.
Domnul Primar Florin Cazacu menționează că din ce a văzut pe OLX s-a ajuns la
prețul de 72.000 lei, s-a redus pănă la limita valorii prevăzute de un Raport de Evaluare.
În continuare, domnul consilier local, Ionel Daniel Adam solicită să prezinte
domnilor consilieri locali o planșă cu o situație a societății sale, deci nu în calittae de
consilier local. Din prezentarea făcută rezultă solicitarea de a concesiona o suprafață de
teren (trotuar) din imediata vecinătate a Patiseriei /Brutăriei de pe strada Republicii.

În urma prezentării făcute, domnul Primar Florin Cazacu menționează că dumnealui
nu va iniția acest proiect de hotărâre, dar pot să-l inițieze domnii consilieri dacă doresc.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David aduce la cunoștință faptul că în urma
prezentării făcute cu strada Prunului, mai mulți cetățeni l-au invitat pe alte străzi care,
dealtfel sunt un dezastru. Astfel, pe Dealul Racovei la nr. 60 a identificat un caz al unei
familii, familia Rațiu care a înfiat un copil pentru a-i oferi creșterea și educația cuvenite.
Acest copil învață la Școala Gimnazială Horea, Cloșca și Crișan Brad dar conducerea
școlii nu-i asigură transportul cu microbuzul școlar, pe motiv că este doar un singur copil.
Menționează că tatăl copilului vine în fiecare zi cu copilul la școală și-l așteaptă de groaza
drumului 3 sau 4 ore pănă la terminarea orelor tocmai pentru a nu face de două ori acel
drum. În secolul XXI nu mai este admis așa ceva. E rușinos să ajungem să dezbatem acestă
problemă. Solicită ca Primăria să ia măsurile care se impun și împreună cu conducerea
școlii să găsească soluția cea mai bună.
Domnul delgat sătesc Groza Liviu solicită să se intervină la drum și la decolmatarea
văii.
Domnul Primar Florin Cazacu menționează că reabilitarea drumurilor este în atenția
executivului. Săptămâna viitoare vor înceta lucrările la rețeaua de canalizare, urmează
încheierea unui contract pentru apa pluvială iar în cursul săptămânii viitoare se va turna un
covor asfaltic de la magazinul LIDL și pănă la Gara CFR.
Domnul consilier local, Voicu Petru Huieț precizează că este foarte bine că s-a
reglementat circulația pe strada Decebal dar, menționează că ar fi utile niște marcaje rutiere
care să delimiteze benzile de circulație în centru la intersecția străzii Republicii cu strada
Minerilor, intersecția din apropierea brutăriei Pan Aur.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că lucrările de marcare a străzilor nu s-a
finalizat, doar că în acest moment este defectă mașina.
Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Iosif Manea, declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 27
septembrie 2018.

Brad, 27.09.2018
SECRETAR,
CARMEN – IRINA BORA

