R OMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 27 octombrie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 27 octombrie 2016 s-a făcut în data de 21.10.2016 prin Dispoziţia nr. 814/21.10.2016
emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi alin.
3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele patru panouri de afişaj
din Municipiul Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 21.10.2016, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie.
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 c.j. David Mihaela care prin
Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere temporar
vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru îngrijirea
copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora – Secretarul
Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A. şi domnul Lucian Miron – Director Medical al Spitalului Municipal
Brad, doamna ing. Iasmina Sârbu – şef Proiect POD PESTE CRIŞUL ALB, domnul dr.
Ing. Adrian Bota consultant tehnic precum şi cetăţeni ai Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi prevederile art. 40
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată şedinţa legal
constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe toţi cei prezenţi să se
ridice pentru a audia Imnul Naţional al României.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al şedinţei
ordinare a Consiliul Local Brad din 29 septembrie 2016 care a fost aprobat cu 17 voturi
"pentru”.
Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 10 octombrie
2016 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”.
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv,
are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
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(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt
nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ.
Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2016 a
bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local
Brad– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Brad pe anul 2016
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în
scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe
anul 2017 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor
şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind deţinerea câinilor şi
accesul persoanelor însoţite de câini pe domeniul public sau privat din Municipiul Brad –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. 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.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul
locativ de stat către actualul chiriaş, domnul TOBIAŞ CORNEL – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.31 din blocul ANL 2004,
corp B, etaj. IV, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 20,
scara 1 din Blocul 60 de pe strada Aleea Patriei, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara,
doamnei Paşca Florea - fostă chiriaşă – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Informarea nr. 28.638/20.10.2016 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
11. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Adresa nr. 27/16.09.2016 a ASOCIAŢIEI „ZARAND” A CADRELOR
MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE VÂNĂTORI DE MUNTE ;
- Adresa nr. 3075/18.10.2016 a S.C. TERMICA BRAD S.A.;
- Adresa nr. 28.427/19.10.2016 a S.C. ENERGY SERV S.R.L.;
- Adresa nr. 169/19.09.2016 a MONTE CALM PLAY S.R.L.
12. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele puncte:
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Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice a
Spitalului Municipal Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului
Local nr. 69/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a
BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE
AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD, modificată prin H.C.L. nr. 96/2016 şi
H.C.L. nr. 101/2016.
Suplimentar 4. Adresa nr. 325/27.10.2016 a Fundaţiei CONEXIUNI.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune aprobării suplimentarea propusă
care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că în sală sunt prezenţi
proiectantul podului de peste Râul Crişul Alb – domnul doctor inginer Bota Adrian –
consultant tehnic şi doamna ing. Sârbu Iasmina – şefa de proiect sens în care cere
permisiunea consilierilor locali să le dea cuvântul.
Domnul dr. ing. Adrian Bota precizează că este vorba de un contract început în anul
2015 prin care se dorea rezolvarea problemei traversării Râului Crişul Alb, în situaţia în
care se vor începe lucrările de reconstrucţie ale podului existent în prezent, în acest sens
fiind avute în vedere mai multe variante, dar dintre toate a fost aleasă varianta cea mai
scurtă şi cu cele mai mici costuri, mai precis este vorba despre varianta a III-a cu o
lungime de 300 m pe strada Crişan.
Domnul dr. ing. Adrian Bota arată că această variantă a fost găsită împreună cu
domnul Primar, Florin Cazacu, cu domnul Viceprimar, Vasile Podaru şi cu domnul Aurel
Vasile Circo – fostul Viceprimar al Municipiului Brad, ea fiind acceptată şi de Compania
Naţională de Investiţii, rămânând în sarcina Municipiului Brad amenajarea străzii Crişan,
cu menţiunea că valoarea totală a lucrării este cuprinsă în Devizul general, fiind detaliată
valoarea asumată de Primăria Municipiului Brad şi valoarea asumată de Compania
Naţională de Investiţii.
Domnul dr. ing. Adrian Bota menţionează că din valoarea totală a lucrării de
aproape 8 milioane lei, Primăria Municipiului Brad trebuie să contribuie cu un procent de
17%, din care 8,5% reprezintă finalizarea străzii Crişan şi a drumului provizoriu.
Domnul dr. ing. Adrian Bota, mai arată că pe harta municipiului Brad podul existent
este amplasat pe strada Cloşca, dar va fi înlocuit cu podul proiectat, având în vedere că în
prezent traversarea Râului Crişul Alb se realizează pe această structură foarte veche şi în
condiţii de nesiguranţă totală, armătura este foarte corodată, o parte din consola trotuarului
de pe malul podului s-a rupt iar infrastructura prezintă fisuri.
Domnul dr. ing. Adrian Bota precizează că noul pod care are cca. 40 m. va fi inclus
într-o zonă amenajată, podul fiind dimensionat conform normelor în vigoare iar dacă s-ar
fi ghidat după prevederile legale rezulta o structură mai jos amplasată decât cea existentă,
care ar fi dus la crearea unor catastrofe dacă s-ar fi produs nişte inundaţii similare celor din
decembrie 2009.
Domnul ing. Adrian Bota mai arată că lungimea maximă a podului nu poate depăşi
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distanţa dintre cele două ziduri de protecţie, gabaritul podului fiind definit de poziţia
limitelor de proprietate, linia roşie a podului trebuie să rămână la nivelul celei existente,
trebuind să fie asigurată şi înălţimea plutitorilor de 1 m iar partea carosabilă au fost
obligaţi să o păstreze la 6 m. pentru a asigura şi traficul pietonal.
Domnul dr. ing. Adrian Bota precizează că s-a prevăzut iluminatul podului cu lămpi
ce dau un iz istoric, specific Bradului, stâlpii vor fi amplasaţi pe elemente de travertin, vor
fi puşi parapeţi metalici iar în zona centrală va fi blazonul Municipiului Brad.
Domnul dr. ing. Adrian Bota menţionează că vor fi şi străzi afectate de lucrări şi
anume strada 1Decembrie, strada Cuza Vodă, strada Minerilor, strada Crişan şi strada
Cloşca, amenajarea podului extinzându-se la 370 m parte carosabilă iar ca variantă de
circulaţie aceasta va fi pe strada Crişan pe o porţiune de 120 m. şi 100 m. zonă de lucru,
podul provizoriu urmând să aibă o lungime de cca. 52 m., structura rutieră propusă fiind
solidă, capabilă să preia traficul de camioane sau de persoane având o bandă de circulaţie
de 4 m. cu circulaţia într-un singur sens cu regim semaforizat, podul provizoriu fiind
alcătuit din trei deschideri.
Domnul dr. ing. Adrian Bota prezintă apoi un scurt film al viitorului pod peste Râul
Crişul Alb.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă acest pod provizoriu va fi
demontat după finalizarea lucrărilor.
Domnul dr. ing. Adrian Bota arată că va fi demontat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că la Alba Iulia există pod
de pontoane joase metalice, dar inconvenientul este că nu se mai poate traversa pietonal.
Domnul dr. ing. Adrian Bota precizează că malurile Râului Crişul Alb şi ale
Luncoiului sunt înalte şi problema este accesul pe ponton iar Compania Naţională de
Investiţii nu acceptă decât plata podului provizoriu.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă dacă podul provizoriu este
finanţat de Compania Naţională de Investiţii şi ce reprezintă diferenţa valorică dintre 8,5%
şi 17%, cât datorează ca şi contribuţie Primăria Municipiului Brad, în condiţiile în care
acea contribuţie de 8,5% nu intră în finanţarea podului provizoriu.
Doamna ing. Iasmina Sârbu arată că în diferenţa de la 8,5% la 17% este cuprinsă
organizarea de şantier, autorizaţii şi alte cheltuieli neprevăzute şi inerente.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă cum va fi semaforizată
circulaţia.
Doamna ing. Iasmina Sârbu arată că va fi un semafor pe strada Cuza Vodă şi un
semafor pe strada Crişan.
Domnul consilier local, Iosif Manea întreabă pe ce perioadă este garantat contractul.
Domnul dr. ing. Adrian Bota precizează că poate fi garantat pe o perioadă de 2, 5
sau 7 ani în funcţie de unitatea administrativ-teritorială, dar, dacă este vorba de durata
normală de funcţionare a podului acesta poate ajunge până la 100 de ani. Mai arată că
podurile romane stau în picioare de 2000 de ani..
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că din anul 2015 s-a constatat că podul de
peste Râul Crişul Alb nu este într-o stare foarte bună iar trotuarul de pe partea dreaptă
crăpat şi dacă nu se analiza varianta construirii altui pod exista riscul să fie lăsat
municipiul fără pod în cazul unei catastrofe astfel că s-a profitat de această oportunitate de
realizare a investiţiei prin Compania Naţională de Investiţii.
Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că în discuţiile purtate cu domnul dr.
ing. Adrian Bota l-a rugat pe acesta să ţină cont de anumite elemente şi anume: podul nou
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să nu aibă picior de sustinere în mijlocul apei pentru a curge apa cât mai uşor şi ca atare
mulţumeşte domnului dr. ing. Adrian Bota că a găsit această soluţie cu structură metalică
arcuită.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că de un an de zile au fost foarte multe
discuţii cu Compania Naţională de Investiţii, care nu au dorit de la început să accepte
finanţarea podului de împrumut, dar până la urmă au acceptat cu condiţia ca Primăria
Municipiului Brad să suporte cheltuielile cu variantele de ocolire, iar strada Crişan trebuia
oricum reabilitată.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că esenţială este şi durata de execuţie a lucrării,
care cu cât este mai scurtă cu atât scade disconfortul pentru cetăţeni.
Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că acum urmează etapa de CTE la
Compania Naţională de Investiţii, apoi etapa de CTE la Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice iar ulterior Procedura de achiziţie publică, astfel că lucrările ar
putea începe doar în primăvara anului 2017.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că este necesară o informare corectă şi
promptă a cetăţenilor cu privire la realizarea acestui proiect iar pe viitor trebuie găsită o
variantă de construire a încă unui pod pentru a avea un pod de rezervă dacă unul dintre ele
cade (pe la Ţărăţel sau pe la Mesteacăn) iar un pod de susţinere odată la 50-60 de ani..
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă ce ar fi însemnat varianta de
pod prin satul Ţărăţel dacă Compania Naţională de Investiţii nu ar fi aprobat investiţia.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că este o realizare pentru Municipiul Brad
faptul că C.N.I. finanţează acest pod, altfel cheltuielile ar fi fost mai costisitoare, fiind
necesar Bugetul Municipiului Brad din vreo 5 ani pentru realizarea acestui pod. .
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă pe ce perioadă se întinde
construirea podului.
Domnul dr. ing. Adrian Bota precizează că perioada va fi de 2 ani şi jumătate fiindcă
lucrarea presupune demolare între case şi respectiv construire între case.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că a dorit ca podul să fie şi o construcţie
arhitecturală frumoasă, urmând să informeze consilierii locali despre stadiul proiectului iar
în ce priveşte denumirea podului menţionează că ar trebui să se denumească podul Crişan.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam întreabă dacă nu există o variantă ca
podul provizoriu să rămână în proprietatea Municipiului Brad.
Domnul dr. ing. Adrian Bota precizează că poate să rămână în proprietatea
Municipiului Brad, dar, doar dacă va fi plătit sau dacă este proprietatea constructorului
acesta poate să stabilească o chirie.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea mulţumeşte invitaţilor pentru
prezentarea făcută şi pentru explicaţiile date.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul III 2016 a bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 49 alin. 12
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
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ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobare
Consiliului Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă
execuţia bugetară a anului precedent, fapt pentru care a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2016 a bugetului
Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad .
În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul III 2016 a bugetului local al Municipiului Brad, după cum urmează:
- la venituri în sumă de 21.024.903 lei din care la secţiunea de funcţionare
16.997.240 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 4.027.663 lei;
- la cheltuieli în sumă de 19.660.024 lei, din care la secţiunea de funcţionare
16.786.013 lei şi la secţiunea de dezvoltare 2.874.012 lei;
- şi un excedent bugetar de 1.364.879 lei.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul III 2016 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după
cum urmează:
- la venituri în sumă de 10.367.002 lei ;
- la cheltuieli în sumă de 9.990.076 lei;
- şi un excedent bugetar de 376.926 lei.
În articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare a
creditelor interne după cum urmează:
la venituri în sumă de 3.000.000. lei;
la cheltuieli în sumă de 3.000.000 lei.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,
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respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de hotărâre
împreună cu amendamentul propus şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 137/2016 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III
2016 a bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului Local Brad.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului
Brad pe anul 2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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. 25807/14.10.2016,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 28108/14.10.2016, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara a alocat Municipiului Brad suma de 100 mii lei
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului pentru finanţarea
drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare
ale persoanelor cu handicap grav, iar prin H.G. nr. 752/2016, în vederea refacerii unor
podeţe afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii pentru Municipiul Brad, s-a
alocat suma de 10 mii lei din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2016.
Totodată, prin adresa nr. 91581/10.10.2016, înregistrată la Primăria Municipiului
Brad sub nr. 28.189/17.10.2016, Ministerul Dezvoltării Regionale a Administraţiei Publice
a solicitat restituirea sumei de 110.378,75 lei, deoarece nu este posibilă decontarea din
bugetul MDRAP a facturilor achitate integral din bugetul local, pentru reîntregire. Aceste
facturi puteau fi decontate doar în situaţia în care beneficiarii ar fi fost notificaţi cu privire
la epuizarea creditelor bugetare aferente anului în curs, lucru care însă nu s-a întâmplat.
Menţionează că această sumă a fost alocată din bugetul local al Municipiului Brad pentru
realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare DC 10 Brad – Valea Bradului –
Potingani KM 5+300 –KM 7+300”.
Datorită încasării veniturilor în plus faţă de cele prognozate în sumă de 10,00 mii lei
şi având în vedere necesarul de fonduri la unele capitole bugetare şi posibilitatea
diminuării la alte capitole bugetare a propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe
anul 2016 cu suma de 7,96 mii lei.
În urma alocării acestei sume este necesară majorarea veniturilor cu suma de 7,96
mii lei şi alocarea acestei sume după cum urmează:
La venituri:
- 11.02 – „Sume defalcate din TVA ”………………….……. 100,00 mii lei;
16.02 – „Taxe pe utilizarea bunurilor.”
………… ……….. .....
4,68 mii lei;
33.02 – „Venituri din prestări servicii”…………… ………………....... 3,66 mii lei;
42.02 – „Subvenţii de la bugetul de stat”… ……………………… - 100,38 mii lei.
La cheltuieli:
- 68.02 „ Asigurări şi asistenţă socială” …………………… 100,00 mii lei;
- 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” ……………. 8,34 mii lei;
- 84.02 „Transporturi” ………………………………………- 100,38 mii lei;
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 se modifică prin virări de
credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- 70.02 – „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”
(-)
20,00 mii lei;
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- 66.02 – „Sănătate”
(+)
20,00 mii lei;
În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2016 se stabileşte la
venituri în sumă de 27.085,78 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 29.218,44 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, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2016 privind
rectificarea Bugetului Municipiului Brad pe anul 2016.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind furnizarea energiei termice în sistem
centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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 perioada de furnizare a energiei
termice este corelată cu facilităţile ce se acordă familiilor cu venituri reduse, prin efectul
O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece,
actualizată, dar, şi cu prevederile H.G. nr. 425/1994 de aprobare a Regulamentului de
furnizare a energiei termice, potrivit cărora furnizarea devine obligatorie dacă, timp de 3
zile consecutiv, între orele 18,00 – 6,00, se înregistrează valori medii zilnice de
temperatură ale aerului exterior de + 10 grade Celsius sau mai mici.
Astfel, începând cu data de 1 noiembrie 2016 până la data de 31 martie 2017, a
propus furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor din
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Municipiul Brad de către operatorul local de producere, transport şi distribuţie a energiei
termice, cu obligaţia acestuia de a efectua probele tehnologice înainte de începerea
furnizării energiei termice.
De asemenea, intervalul propus pentru furnizarea energiei termice 01.11.2016 31.03.2017 se corelează şi cu prevederile O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor
locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate,
actualizată, potrivit cărora în acest interval energia termică livrată populaţiei poate fi
subvenţionată de la bugetul local.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă când se face pornirea efectivă a
centralei şi dacă sunt probleme cu păcura.
Domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C. Termica Brad S.A. arată că furnizarea
agentului termic va începe în data de 31.10.2016, menţionând că nu sunt probleme cu
păcura, arată că primele 2 maşini cu păcură au sosit în cursul acestei zile (27.10.2016),
urmând apoi aprovizionarea curentă, până în prezent totul funcţionează fără sincope.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, solicită acordul domnilor consilieri
locali pentru a da cuvântul domnului Dina Sevastian, cetăţean al Municipiului Brad care
este prezent în sală şi doreşte să spună câteva cuvinte referitor la modul de facturare a
anergiei termice către cetăţenii debranşaţi de la reţeaua de termoficare.
Domnul Dina Sevastian întreabă consilierii locali dacă ştiu că în judeţul Hunedoara
se mai practică această modalitate de impunere la energia termică pentru cei care sunt
debranşaţi total de la reţeaua de termoficare.
Domnul Dina Sevastian arată că această întrebare a adresat-o şi conducerii S.C.
TERMICA BRAD S.A. dar i s-a răspuns evaziv, că în cazul respectiv trebuie aplicată
legea condominiului.
Domnul Dina Sevastian mai precizează că odată cu falimentul fostei societăţi care
furniza agentul termic, în speţă S.C. ACVACALOR S.A. Brad s-a crezut că contractele de
furnizare energie termică au fost reziliate, dar conducerea S.C. TERMICA BRAD S.A.
spune că au fost cesionate de la societatea aflată în faliment către noua societate care
furnizează energie termică, lucru care este legal şi posibil.
Domnul Dina Sevastian menţionează că sunt cetăţeni nemulţumiţi de faptul că
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trebuie să plătească pentru agentul termic deşi sunt debranşaţi de la reţeaua de termoficare.
Domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C. Termica Brad S.A. precizează că a avut
o discuţie pe această temă cu domnul Dina Sevastian şi i-a explicat că dacă locuieşte întrun condominiu trebuie respectate nişte reguli la fel cum se procedează pentru celelalte
cheltuieli comune, dar atâta timp cât există o legislaţie ea trebuie respectată iar atunci când
aceste acte normative se vor modifica se va ţine cont de ele.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, precizează că a purtat discuţii cu
cetăţenii municipiului pe această problemă şi că a studiat procesul verbal al şedinţei
Consiliului Local al Municipiului Brad din 24 septembrie 2015 în care se stipulează că
„Potrivit prevederilor art. 255 din Ordinul ANRSC nr. 91/2007 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, operatorii,
titularii de licenţe a căror activitate este supusă reglementării autorităţii competente, vor
întocmi proceduri proprii pentru stabilirea şi facturarea consumurilor de energie termica
în funcţie de condiţiile specifice în care îşi desfăşoară activitatea. Procedura se aplică
experimental pentru iarna 2015 -2016, după care este posibil să se aducă corecţii
rezultate din situaţiile particulare ce vor apărea."
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că urmare acestei
prevederi, dânsul doreşte să propună un amendament la prezenta hotărâre de consiliu în
sensul că nu este de acord ca cei care au centrală proprie să mai plătească pentru căldura
care trece prin nişte ţevi termoizolate, iar totodată Legea nr. 296/2005 la art. 11 prevede că
nu poate fi obligată o persoană să plătească dacă nu are contract valabil încheiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, arată că aceste probleme puteau să nu
fie amplificate la nivelul municipiului dacă exista înţelegere din partea S.C. TERMICA
S.A. Brad şi totodată doreşte să ştie câte procese sunt pe rolul instanţelor de judecată
referitor la această problemă.
Domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C. Termica Brad S.A. precizează că din
totalul de 505 cauze, 119 acţiuni au acest obiect iar 20 de acţiuni sunt admise, cetăţenii
având obligaţia să plătească chiar dacă sunt debranşaţi de la reţeaua de termoficare.
Domnul consilier local Mihai Mureş menţionează că dacă pe o scară ar fi doar doi
consumatori branşaţi la reţeaua de termoficare şi ar locui la etajul 4 ar fi normal să
plătească doar ei consumul de energie termică în condiţiile în care toţi locatarii beneficiază
de energia termică chiar dacă sunt debranşaţi de la reţea fiindcă nu există izolaţie perfectă
şi involuntar se face transfer de căldură între apartamente.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că nu ştie dacă acest act
normativ se aplică şi în alte localităţi, dar dânsul doreşte să propună un amendament la
proiectul de hotărâre în sensul de a fi exoneraţi de la plată cei care au conductele izolate şi
sunt debranşaţi.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că nu se poate propune un amendament la acest
proiect de hotărâre, pentru că prin acest proiect se propune aprobarea datei de începere a
furnizării energiei termice.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în judeţul Hunedoara mai sunt sisteme
de încălzire similare cu Bradul, respectiv Deva şi Petroşani, suma de 198.000 lei care se
obţin din plata energiei termice pentru părţile comune este infimă faţă de cheltuielile cu
furnizarea energiei termice în Municipiul Brad.
Domnul Primar Florin Cazacu apreciază că acest Ordin al ANRSC trebuie aplicat ad
literam şi face cunoscut faptul că anul trecut anterior aprobării Regulamentului a avut o
discuţie cu domnul Ciocan de la ANRSC care i-a răspuns că Ordinul trebuie aplicat aşa
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cum credem, fapt pentru care a fost elaborată şi aprobată. Dacă acest Ordin al ANRSC nu
se aplică, vine Curtea de Conturi şi răspunzătoare de neaplicarea acestui Ordin va fi SC
TERMICA BRAD S.A. căreia i se va solicita să factureze energia termică şi la cetăţenii
debranşaţi de la reţeaua de termoficare pentru căldura de pe casa scării şi din subsol.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că în judeţul Hunedoara mai sunt
sisteme centralizate de încălzire: în municipiul Brad, municipiul Deva şi în municipiul
Petroşani, iar în urma discuţiilor purtate cu preşedintele ANRSC s-a stabilit că acest ordin
trebuie aplicat în caz contrar la un control al Curţii de Conturi cea făcută responsabilă ar fi
S.C. TERMICA BRAD S.A., societate căreia i s-ar solicita să factureze energie termică şi
la cetăţenii debranşaţi de la reţeaua de termoficare pentru căldura de pe casa scării şi din
subsol.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită conducerii S.C. TERMICA S.A. Brad să
facă o analiză pe fiecare caz debranşat în parte iar într-o şedinţă din cadrul comisiilor de
specialitate ale consiliului local să se elaboreze un proiect de hotărâre în acest sens.
Domnul, consilier local, Dorel Leaha Ştefan precizează că în blocurile cu ISTA s-a
plătit şi anul trecut pentru că de atunci erau gigacalorimetre.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că un grup de consilieri
va iniţia un proiect de hotărâre în acest sens.
Domnul consilier local, Viorel Curtean precizează că şi dânsul a fost implicat în
diferite acţiuni judecătoreşti promovate ca urmare a aplicării Ordinului nr. 343 şi toate i-au
fost respinse, fiind admise în favoarea S.C. TERMICA S.A. Brad, fiind un bloc cu ISTA..
Doamna Pâclişan Otilia întreabă de ce s-a ajuns în această situaţie, căci cei care s-au
debranşat au fost nevoiţi să-şi facă sisteme proprii de încălzire şi acum nu i se pare normal
să fie obligaţi să plătească energia termică pe care nu o folosesc, menţionând că din 22
septembrie şi până la 1 noiembrie ei încălzesc şi pereţii vecinilor care sunt branşaţi la
sistemul centralizat
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, precizează că se va analiza întreaga
situaţie şi se va propune să se aplice Regulamentul diferenţiat.
Domnul Primar Florin Cazacu menţionează că trebuie să se aplice legea, că, sunt
2500 de apartamente branşate şi 1500 apartamente debranşate iar repartizarea consumului
de energie trebuie să se facă respectând acest ordin. În continuare precizează că acest
proiect de hotărâre este cel mai uşor de aprobat şi cel mai greu de pus în practică întrucât
efortul financiar pentru furnizarea energiei termice în Municipiul Brad pentru sezonul
2016-2017 este foarte mare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2016 privind
furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din
Municipiul Brad .
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Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice pe anul 2017 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului
Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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. 24.339/30.08.2016
Primăria Municipiului Brad a înaintat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Bucureşti, propunerile pentru Planul de ocuparea a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru
Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Urmare adresei nr. 46393/2016 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 28420/19.10.2016 prin care s-a
comunicat faptul că nu sunt observaţii legate de modul de completare al acestuia, a propus
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017.
Acest Plan stabileşte :
- numărul maxim de funcţii publice
- numărul de funcţii publice ocupate
- numărul de funcţii publice vacante
- numărul maxim de funcţii care vor fi înfiinţate
- numărul maxim de funcţii publice supuse reorganizării
- numărul maxim de funcţii publice rezervate promovării
- numărul maxim de funcţii publice rezervate promovării rapide
- numărul maxim de funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
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poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2016 privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru Aparatul de
Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
deţinerea câinilor şi accesul persoanelor însoţite de câini pe domeniul public sau privat
din Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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 vederea promovării unor relaţii
civilizate în viaţa de zi cu zi şi asigurarea unui climat de ordine şi linişte publică necesar
traiului în condiţii normale a comunităţii brădene precum şi asigurarea bunăstării şi
protecţiei animalelor a propus aprobarea Regulamentului privind deţinerea câinilor şi
accesul persoanelor însoţite de câini pe domeniul public sau privat din Municipiul Brad.
O problemă care preocupă administraţia publică locală este reprezentată de efectele
secundare care derivă din creşterea animalelor de companie fără a exista un cadru
legislativ generalizat.
La nivelul Municipiului Brad, o parte din cetăţeni se confruntă cu problema câinilor
de companie care deşi nu fac parte din categoria câinilor periculoşi şi agresivi sunt lăsaţi
liberi astfel încât îşi fac nevoile fiziologice în parcuri, pe stradă, pe trotuare, pe spaţii
verzi.
Legea administraţiei publice locale prevede expres printre atribuţiile Consiliului
Local şi acelea de a asigura ordinea publică şi protecţia mediului înconjurător. Un aspect
de actualitate, ce vizează asigurarea creşterii calităţii vieţii îl reprezintă problema câinilor
de companie.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat. Totodată, apreciază că acest Regulament ar trebui să fie
afişat pe site-ul Primăriei Municipiului Brad şi în toate parcurile la intrare la loc vizibil
pentru a putea fi pus în practică mai uşor.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest proiect a fost iniţiat datorită
diferitelor solicitări primite de la cetăţeni în acest sens, iar că pe viitor se intenţionează
construirea unor zone special amenajate pentru câinii cu stăpâni.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2016 pentru
aprobarea Regulamentului privind deţinerea câinilor şi accesul persoanelor însoţite
de câini pe domeniul public sau privat din Municipiul Brad.
Punctul nr. 6. 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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 85 agenţi economici care deţin contracte de
închiriere pe spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului
Brad, precum şi un număr de 130 contracte de închiriere cu persoane fizice.
Valabilitatea acestor contracte de închiriere încetează la data de 31.12.2016, existând
posibilitatea prelungirii acestora anual, cu condiţia respectării clauzelor contractuale.
Ţinând cont de aceste aspecte a propus prelungirea contractelor menţionate mai sus
pentru o perioadă de încă un an, respectiv pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017,
condiţionat de achitarea la zi a chiriei datorate.
Domnul Primar, Florin Cazacu, 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 cabinete medicale deţinute de către medicii de familie şi medicii specialişti.
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,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă
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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, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local Vasile Poenaru precizează că anexa cu persoanele fizice este
total eronată deoarece sunt omise din tabel unele persoane, alte persoane figurează cu o
suprafaţă mai mică şi folosesc o suprafaţă mai mare, respectiv ( ex.figurează cu 7 mp. şi
folosesc 70 m.).
Domnul Preşedinte de şedinţă îl întreabă pe domnul Poenaru Vasile dacă are date
concrete sau sunt doar presupuneri.
Domnul consilier local Poenaru Vasile solicită să se măsoare din nou şi să se refacă
anexa cu persoanele fizice care au închiriate alei de acces la spaţii comerciale şi să fie
introduse în anexă şi persoane fizice care lipsesc.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că i se pare pertinentă propunerea de a
se mai face o verificare, urmând să fie modificată ulterior anexa respectivă şi îl asigură pe
domnul consilier local Poenaru Vasile că se vor face verificările solicitate de dânsul.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 142/2016 privind
prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând
domeniului public şi privat al Municipiului Brad .
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament
din fondul locativ de stat către actualul chiriaş, domnul TOBIAŞ CORNEL – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin cererea înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 26.889/30.09.2016, domnul Tobiaş Cornel, titularul contractului
de închiriere nr. 31.271/13.10.2016, prelungit prin Actul Adiţional nr. 26.798/29.09.2016,
având ca obiect apartamentul nr. 15 din fondul locativ de stat, situat în Brad, str. 1 Iunie ,
bloc C17, scara I, etaj 3, solicită cumpărarea acestuia.
Apartamentul are o suprafaţă locativă de 49,57 mp. şi este compus din: două
camere (28,96 mp), dependinţe principale - hol, baie şi bucătărie (16,06 mp) şi uscătorie
(4,55 mp).
În vederea stabilirii valorii de piaţă a apartamentului nr. 15, situat în Brad, str. 1
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Iunie , bloc C17, scara I, etaj 3, s-a comandat, către evaluator autorizat, întocmirea unui
Raport de evaluare privind opinierea valorii de piaţă pentru imobilul închiriat.
Din documentaţia prezentată rezultă faptul că actualul chiriaş nu are datorii faţă de
Asociaţia de proprietari din care face parte şi nici restanţe la chirie, respectiv, la energia
termică la SC Acvacalor S.A. Brad – în insolvenţă.
În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus vânzarea apartamentului la preţul
de 45.265 lei cu plata în rate iar în articolul 2 a propus aprobarea Raportului de evaluare
întocmit de către S.C. DOREVAL S.R.L. DEVA, prin expert evaluator Varga Dorel, iar
contravaloarea acestui raport de evaluare să fie suportată de către cumpărător.
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,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat cu 5 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Dorin Sorin David) şi un consilier local
„absent” (Vasile Bârea) 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, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 143/2016 privind
aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş,
domnul TOBIAŞ CORNEL.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.31 din blocul
ANL 2004, corp B, etaj. IV, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin cererea înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 26.906/30.09.2016 doamna Miheţ Ancuţa Florentina solicită
predarea locuinţei nr. 31 deţinută cu chirie, în blocul ANL 2004, corp B, etaj IV, situat în
Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe
comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2016 s-a aprobat, prin H.C.L. nr.
28/2016, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2016.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
28.611/19.10.2016 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante domnului
Faur Călin - Nicolae, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2016 privind
repartizarea locuinţei nr.31 din blocul ANL 2004, corp B, etaj. IV, situat în Brad,
strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru
locuinţa nr. 20, scara 1 din Blocul 60 de pe strada Aleea Patriei, din Municipiul Brad,
Judeţul Hunedoara, doamnei Paşca Florea - fostă chiriaşă – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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, doamna Paşca Floarea prin cererea
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 25.366/14.09.2016 solicită o nouă
repartiţie pentru locuinţa nr. 20, scara 1 din Blocul 60 de pe strada Aleea Patriei, din
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Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că, doamna Paşca Floarea a fost
beneficiară a Contractului de închiriere nr. 178/25.02.2000.
La data de 31.08.2016 doamna Paşca Floarea avea faţă de Asociaţia de Proprietari
nr. 6 din care face parte o datorie de 12.576,07 lei, din care la taxe comune 7000,00 lei şi
penalităţi de 5579,07 lei. Tot la aceeaşi dată s-a angajat să-şi achite datoria acumulată în
baza unui Grafic de eşalonare încheiat între părţi.
Din actele prezentate rezultă că fosta chiriaşă – doamna Paşca Floarea a dovedit că
este o bună platnică, achitând în fiecare lună conform angajamentului, sume în contul
datoriei astfel încât în luna octombrie 2016 mai figurează cu o sumă restantă de 6.207,87
lei.
În momentul de faţă doamna Paşca Floarea nu are datorii nici la plata chiriei şi nici
la energia termică.
Solicitanta beneficiază de o pensie de 455 lei/lună, se gospodăreşte împreună cu
fiul său care nu are venituri şi se îngrijeşte de creşterea nepoţilor din partea fiicei sale.
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,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 145/2016 privind
aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 20, scara 1 din Blocul 60 de pe
strada Aleea Patriei, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei Paşca Florea
- fostă chiriaşă.
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice a
Spitalului Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea
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de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Spitalul Municipal Brad prin adresa
nr. 1269/19.02.2016 a solicitat Consiliului Local al Municipiului Brad acordarea Avizului
de Principiu în vederea obţinerii AVIZULUI CONFORM de la Ministerul Sănătăţii pentru
modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad, în sensul anulării
paturilor de la secţia de diabetologie şi redistribuirea lor către celelalte secţii motivat de
faptul că din data de 01.06.2014 şi până în prezent, bolnavii de diabet zaharat, nutriţie şi
boli metabolice nu s-au adresat Spitalului pentru internare adresându-se doar pentru
dispensarizare.
Majoritatea bolnavilor care necesită internare au ca diagnostic principal alte boli,
motiv pentru care se adresează altor specialităţi medicale, diabetul zaharat fiind asociat
celorlalte boli şi pentru care medicul curant cere consult interdisciplinar medicului
specialist de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.
De asemenea, adresabilitatea pentru specialitatea de medicina internă este mult peste
capacitatea acesteia de 25 de paturi câte sunt în prezent, fiind necesare 30 de paturi care
vor fi deservite de doi medici primari de specialitate medicină internă.
În urma analizării adresei, domnii consilieri cu unanimitate de voturi au acordat
AVIZUL DE PRINCIPIU în vederea obţinerii AVIZULUI CONFORM de la Ministerul
Sănătăţii pentru modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad.
Prin adresa nr. XI/A/52502, 58316/VVV/5034/18.10.2016 înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 28.905/24.10.2016, Ministerul Sănătăţii – Direcţia Management
şi Structuri Unităţi Sanitare a comunicat Avizul conducerii Ministerului Sănătăţii pentru
structura organizatorică a Spitalului Municipal Brad, prevăzută în anexă.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2016
privind modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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 îmbunătăţirea condiţiilor de acordare
a asistenţei medicale la nivelul Spitalului Municipal Brad respectiv asigurarea unor
servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor trataţi
în cadrul acestui Spital este o necesitate şi o prioritate de care trebuie să ţinem seama.
În urma aprobării noii Structuri organizatorice a Spitalului Municipal Brad avizată
de către Ministerul Sănătăţii– Direcţia Management şi Structuri Unităţi Sanitare şi
comunicată prin adresa nr. XI/A/52502, 58316/VVV/5034/18.10.2016 înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 28.905/24.10.2016 se impune modificarea
Organigramei Spitalului Municipal Brad în acord cu noua structură avizată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că se impune aprobarea în regim de
urgenţă a noii organigrame şi a statului de funcţii şi datorită faptului că până cel mai târziu
la data de 01.11.2016, Spitalul Municipal Brad trebuie să înainteze documentaţia Direcţiei
de Sănătate Publică în vederea autorizării unităţii de transfuzie sanguină (UTS).Tot
dumnealui mai arată că de la data de 01.11.2016, Spitalul Municipal Brad nu mai are
dreptul să administreze sânge şi produse din sânge, ceea ce ar crea probleme serioase în
tratarea situaţiilor de urgenţă, unde, aceste produse sunt imperios necesare punând astfel în
pericol viaţa pacienţilor.
Întrucât hotărârea iniţială prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii al
Spitalului Municipal Brad a suferit modificări, în articolul 3 al prezentului proiect de
hotărâre a propus abrogarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 184/2015.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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Domnul preşedinte de şedinţă,Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 147/2016 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului
Local nr. 69/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a
BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE
AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD, modificată prin H.C.L. nr. 96/2016 şi
H.C.L. nr. 101/2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local
nr.15/2015 s-a aprobat obiectivul de investiţii “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI
EDUCAŢIE” situat în BRAD, strada Vânătorilor, nr. 7 iar prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 91/2015 s-a aprobat DEVIZUL GENERAL actualizat în valoare de 547.155 lei
cu TVA inclus.
Pentru buna desfăşurare a activităţilor recreative, sportive şi de îngrijire corporală,
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2016 s-a aprobat un regulament de funcţionare al
acestui obiectiv.
Acest regulament instituie regulile de conduită ale participanţilor la activităţi,
precum şi obligaţiile personalului care asigură întreţinerea spaţiilor şi funcţionarea
dotărilor puse la dispoziţia publicului.
Pentru buna desfăşurare a activităţii Centrului de Agrement se impune modificarea
punctului 3 din Regulament astfel încât va avea următorul conţinut:
„3. Programul de funcţionare este de luni până vineri între orele 11.00 -21.00,
sâmbăta între orele 10.00-18.00”, iar ziua de duminică reprezintă repaus săptămânal
(24 ore). În afara orelor de program accesul în incinta centrului este strict interzis”.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că celelalte articole ale H.C.L. nr.
69/2016 privind aprobarea
Regulamentului
de organizare şi funcţionare şi a
BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE
AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD, modificată prin H.C.L. nr. 96/2016 şi
H.C.L. nr. 101/2016, rămân neschimbate.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul Primar Florin Cazacu propune următorul amendament:
„3. Programul de funcţionare este de luni până vineri între orele 11.00 -21.00,
sâmbăta între orele 10.00-18.00”, iar ziua de duminică reprezintă repaus săptămânal (24
ore). În afara orelor de program accesul în incinta centrului se face în mod organizat”.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea supune la vot amendamentul propus de
către domnul Primar şi cu unanimitate de voturi se aprobă.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă,Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. c din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 148/2016 privind
modificarea
Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2016 privind
aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI
EDUCAŢIE” BRAD, modificată prin H.C.L. nr. 96/2016 şi H.C.L. nr. 101/2016.
Punctul nr. 10. Informarea nr. 28.638/20.10.2016 privind cauzele aflate pe
rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr.11. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Adresa nr. 27/16.09.2016 a ASOCIAŢIEI „ZARAND” A CADRELOR
MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE VÂNĂTORI DE MUNTE prin care se
solicită amplasarea unei plăci comemorative cu dimensiunile de 70x40 cm pe faţada
imobilului situat în Brad, strada Trandafirilor, nr. 2, judeţul Hunedoara, cu următoarea
inscripţie: „ÎN ACEASTĂ CASĂ A FOST CARTIRUIT ÎN 1940 ŞI 1944, GEN.
LEONARD
MOCIULSCHI
(1889-1979).
03.11.2016
–
CENTENARUL
VÂNĂTORILOR DE MUNTE”
La această adresă s-a întocmit o Notă informativă de către Compartimentul
Urbanism, Amenajarea Teritoriului în care se menţionează că amplasarea unei plăci
comemorative se face în baza unei autorizaţii de construire emisă în condiţiile Legii nr.
50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare iar pentru schimbarea
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denumirii străzii Trandafirilor în strada Leonard Mociulschi trebuie respectate prevederile
unor acte normative în vigoare şi anume: O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de
funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti; O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă.
- Adresa nr. 3075/18.10.2016 a S.C. TERMICA BRAD S.A. prin care se prezintă
modul de calcul şi facturare a energiei termice corespunzătoare consumurilor individuale
şi părţilor comune, către consumatorii debranşaţi de la sistemul de alimentare centralizat
cu energie termică.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă şi au stabilit
ca după analizarea de către S.C. TERMICA BRAD S.A. a fiecărui caz în parte, eventual să
fie îniţiat un proiect de hotărâre în acest sens.
- Adresa nr. 28.427/19.10.2016 a S.C. ENERGY SERV S.R.L. prin care se face o
informare referitoare la stadiul activităţilor necesare demarării lucrărilor efective la
Centrala de cogenerare pe biomasă Brad.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru precizează că a avut în cadrul unei întâlniri la
Bucureşti o discuţie în data de 18.10.2016 cu reprezentanţii S.C. ENERGY SERV S.R.L.
care au prezentat avizele şi autorizaţiile obţinute şi anume:
A. Activităţi:
1.Studiu de fezabilitate – executant S.C. ENERGY SERV S.R.L.,
2.Proiect tehnic - executant S.C. ENERGY SERV S.R.L.,
3.Studiu geotehnic – executant S.C. GEOSILV MAIZ S.R.L.
4.Certificat de urbanism – în baza căruia au fost obţinute următoarele avize:
4.1 Alimentare apă – Aviz APA PROD nr. 14086/25.08.2016
4.2 Alimentare cu energie electrică - Aviz Amplasament ENEL BANAT nr.
164126882/25.07.2016
4.3 Canalizare – Abiz APA PROD nr. 14086/25.08.2016
4.4 Securitate la incendiu – în curs de elaborare
4.5 Aviz OCPI – Pv de recepţie nr. 1416/19.11.2013
4.6 Aviz ABA Crişuri nr. C5/10.04.2014 şi C12/18.02.2016
4.7 Studiu geotehnic – executant S.C. GEOSIV MAIZ S.R.L.
5.Studiu de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică – executant ENEL BANAT
- este în curs având termen de finalizare la 12.11.2016
6.Aviz tehnic de racordare la reţea – se va emite după finalizarea studiului de soluţie
7.Acord de mediu – executant S.C. ECO STRATEGIC ADVICE S.R.L. - în derulare
B.Lucrări:
Tronson CT biomasă – Punct „C” racord la reţeaua existentă – 2 bucăţi – executant
S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. Deva.
Domnul Viceprimar, Vasile Podaru arată că la sfârşitul lunii noiembrie 2016 s-ar
putea să fie obţinute toate avizele şi atunci se va emite autorizaţia de construire.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă.
- Adresa nr. 169/19.09.2016 a MONTE CALM PLAY S.R.L. prin care se solicită
amplasarea unui număr de 2 standuri „UNIPLAY”, începând cu 01.11.2016, în
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următoarele locaţii aparţinând domeniului public şi privat din Municipiul Brad: DN 76
Centru şi zona Autogării – str. Avram Iancu.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă şi precizează
că locaţiile solicitate pentru amplasarea standurilor nu sunt oportune, urmând ca
solicitanţii să revină cu alte propuneri de locaţii pentru amplasamentele respective.
Suplimentar 4. Adresa nr. 325/27.10.2016 a Fundaţiei CONEXIUNI în care se
solicită încheierea unui acord de principiu pentru încheierea unui Acord de parteneriat
între fundaţie şi Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad în vederea depunerii
unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman Axa 6 „Educaţie şi competenţe” - Apelul de proiecte nr. 4 – Programul Şcoala pentru Toţi.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă.
Punctul 12. Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că a primit o adresă de la S.C.
TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ prin care PROCAD S.R.L. Timişoara – responsabilul
proiectului privind „Obţinerea dreptului de acces în teren în vederea proiectării şi
executării unei conducte de transport gaze naturale aferente obiectivului de investiţie
PT+CS nr. 1018/2013 privind Conducta de Transport Gaze Naturale 12 Mintia – Brad –
Ştei Etapa I: tronson Mintia – Brad” informează că s-au solicitat documente în plus
necesare scoaterii din circuitul agricol a unor suprafeţe de teren destinate amplasării
conductei de transport gaze naturale.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că în data de 31.10.2016 se va întâlni cu
reprezentanţii PROCAD S.R.L. Timişoara şi ai Direcţiei Agricole pentru a se stabili
modul de obţinere a documentelor necesare în vederea scoaterii din circuitul agricol a unor
suprafeţe de teren destinate amplasării conductei de transport gaze naturale, iar în data de
03.11.2016 în localitatea Cîrneşti va avea loc o dezbatere publică organizată de S.C.
TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ tot pe această temă.
Domnul Primar, Florin Cazacu mai arată că în acest an s-au alocat 12 miliarde
pentru reconstrucţia Gării CFR Brad, iar proiectul cu reconstrucţia Cinematografului Brad
este înregistrat în SEAP.
Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că în data de 29.10.2016 la ora 11,00 se
va deschide oficial Piaţa Agroalimentară Brad, sens în care invită doamnele şi domnii
consilieri, precum şi celelalte persoane prezente la deschidere.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 27
octombrie 2016.
Brad, 27.10.2016
SECRETAR,
MIHAELA DAVID
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