ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 27 noiembrie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 27 noiembrie 2014 s-a făcut în data de 21.11.2014 prin Dispoziţia nr.
586/21.11.2014 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art.
39 alin.1 şi alin. 3 precum şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
Municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 21.11.2014, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi la început 15 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri
locali în funcţie, 1 consilier local anunţându-şi întârzierea (Florin Ioan Străuţ) şi 1
consilier local absent ( Suciu Angela).
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti: domnul Marin Constantin Hărăguş –
delegat sătesc în satul Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul Ruda Brad,
domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad şi domnul Benea Marius delegat sătesc în satul Mesteacăn.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora, Secretar al Municipiului 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 Carmen - Irina Bora,
Secretar al Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise
lucrările acesteia, invitându-i pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia
Imnul Naţional al României.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, supune aprobării
procesul verbal al şedinţei ordinare din 30 octombrie 2014 care a fost aprobat cu 15
voturi „pentru”.
În continuare doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, îi invită
pe domnii consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea unui alt preşedinte de
şedinţă, întrucât domnul consilier local, Mihai Mureş, a condus lucrările şedinţelor de
consiliu local pe o perioadă de 3 luni, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune, conform Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad, ca domnul consilier local, Cristian
Serafim Leucian, să conducă lucrările şedinţelor de consiliu pentru o perioadă de trei luni
consecutiv, propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
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Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, îl invită pe domnul
consilier local, Cristian Serafim Leucian, să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua
conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, îl roagă pe domnul
Primar, Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2014 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.137
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2014 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.138
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de contabilitate
necesare în dosarele nr. 572/57/2013 al Tribunalului Hunedoara şi respectiv nr.
17849/299/2013 al Tribunalului Bucureşti – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.139
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse
şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2014-2015 –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.140
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind realizarea,
repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul
Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi
de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a
Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi
Privat, a actelor necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a
Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.141
6. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din
proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi
valorificarea acesteia – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil construcţie cu suprafaţa de 32,00 mp., situat în satul Ruda Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.142
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului Brad a unei cantităţi de 1.000 tone pavele din piatră recuperate de pe strada
Decebal şi valorificarea acesteia prin vânzare prin licitaţie publică – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.143
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice şi a
Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC
NR. 2 ŞI A REŢELELOR AFERENTE” MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL
HUNEDOARA – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.144
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna octombrie 2014 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.145
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ”
Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor imobilizări
corporale (mijloace fixe) şi a unor obiecte de inventar de la Spitalul Municipal Brad–
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
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13. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea
ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau
familiilor al căror venit net pe membru de familie este mai mic decât salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în
luna decembrie 2014 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
15. Informarea nr. 20825/18.11.2014 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă sunt modificări sau suplimentări la ordinea de
zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele:
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a cinci
amplasamente Organizaţiei Caritas Alba Iulia – Filiala Logistică şi Asociaţiei Caritas
Mitropolitan Greco -Catolic Blaj – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile
publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiţii “REALIZARE COMPARTIMENT PRIMIRE URGENŢE PRIN EXTINDERE SPITAL MUNICIPAL BRAD”- iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA
CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD” - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 5. Nota nr.21.496/24.11.2014 privind ducerea la îndeplinire a
H.C.L. nr. 74/2014 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 3.306
mp. teren, situat în Brad, str. Vânătorilor, nr. 49.
Suplimentar 6. Petiţia nr. 21.638/26.11.2014, a domnului Cristian Serafim
Leucian.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune aprobării
suplimentările propuse şi cu 15 voturi „pentru” se aprobă.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune aprobării
Ordinea de zi în ansamblul ei şi cu 15 voturi „pentru” se aprobă.
Domnul consilier local, Viorel Băda, doctor chirurg în cadrul Spitalului Municipal
Brad, solicită acordul domnilor consilieri pentru a părăsi lucrările şedinţei deoarece
urmează să facă 4 operaţii.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot solicitarea
domnului consilier local, Viorel Băda, şi cu unanimitate de voturi se aprobă.
Domnul consilier local, Viorel Băda, părăseşte astfel lucrările şedinţei.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2014.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere Referatul nr.
21.203/20.11.2014 al Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale,
prin care se propune diminuarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 1,48 mii lei, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2014.
În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2014 se stabileşte la
venituri în sumă de 30.740,98 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 30.943,58 mii lei.
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se modifică cu suma de 1,48
mii lei la următoarele capitole bugetare:
-11.02 – sume defalcate din T.V.A.
27,02 mii lei
- 18.02 – alte impozite şi taxe fiscale
1,30 mii lei
- 33.02 – venituri din prestări de servicii
0,60 mii lei
- 36.02 - diverse venituri
1,10 mii lei
- 39.02 - venituri din valorificarea unor bunuri 11,50 mii lei
- 42.02 – subvenţii de la bugetul de stat
(-)43,00 mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se modifică cu suma de
1,48 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 51.02 – autorităţi publice şi acţiuni externe
30,02 mii lei
- 66.02 – sănătate
(-) 263
mii lei
- 81.02 – combustibil şi energie
231,50 mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se modifică prin virări de
credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- 51.02 – autorităţi publice şi acţiuni externe
(-) 50,00 mii lei
- 70.02 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (-) 5
mii lei
- 68.02 – asigurări şi asistenţă socială
(+) 55,00 mii lei
Se diminuează cap. bugetar 68.02 - asigurări şi asistenţă socială cu suma de 3 mii
lei şi se majorează cap. bugetar 66.02 – sănătate tot cu aceeaşi sumă.
Se diminuează cap. bugetar 55.02 –tranzacţii privind datoria publică şi
împrumuturi cu suma de 27 mii lei şi cap. bugetar 54.02- alte servicii publice generale şi
se majorează cap. bugetar 51.02 – autorităţi publice şi acţiuni externe cu suma de 37 mii
lei.
Se diminuează cap. bugetar 68.02- asigurări şi asistenţă socială cu suma de 55
mii lei şi se majorează următoarele cap. bugetare :
51.02 – autorităţi publice şi acţiuni externe
cu suma de 10 mii lei;
70.02- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de 40 mii lei;
74.02 – protecţia mediului
cu suma de 5 mii lei:
La veniturile proprii s-au încasat venituri suplimentare în sumă de 5 mii lei din
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chirii la Serviciul Public de Desfacere Han Piaţă şi Obor precum şi la Şcoala
Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad în sumă de 30 mii lei. La cheltuielile din
venituri proprii suma de 5 mii va fi repartizată cap. bugetar 70.10 – locuinţe, servicii,
dezvoltare publică, pentru cheltuieli de personal, iar suma de 30 mii lei va fi repartizată
la cap. bugetar 65.10 învăţământ după cum urmează:
15 mii lei pentru reparaţii curente subcapitol bugetar” învăţământ preşcolar”;
15 mii lei pentru reparaţii curente subcapitol bugetar „învăţământ primar”.
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din hotărâre şi reprezintă veniturile şi
cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în
funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”,
2 consilieri locali lipsă vot (Viorel Băda, Florin Ioan Străuţ), 1 consilier local absent
motivat ( Angela Suciu), 1 abţinere (Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 137/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe
anul 2014.
Punctul nr. 2. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, 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.7380/10.11.2014,
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Spitalul Municipal Brad a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014.
La baza rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Spitalului Municipal Brad
pe anul 2014 s-a ţinut cont de:
1. suma aprobată în baza Ordinul M.D.R.A.P nr. 1979/24.10.2014;
2. reevaluarea contractelor încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate;
3. modificările survenite în modul de întocmire a Bugetului de venituri şi
cheltuieli (excluderea soldului iniţial la venituri).
În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal
Brad se modifică în cadrul veniturilor cu suma de (-) 267,52 mii lei astfel:
- la codul 43.10.10 „Subvenţiile din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor
curente din domeniul sănătăţii”, cu suma de 2.202 mii lei;
- la codul 33.10.21 „Veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări de
sănătate” veniturile se diminuează cu suma (–) 2.444,97 mii lei, în urma reevaluării
contractelor încheiate;
- la codul 40.10.15.01 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul
anului precedent pentru secţiunea de funcţionare” suma de (-)24,55 mii lei diminuează
veniturile prin excluderea evidenţierii soldului aflat în contul de trezorerie la sfârşitul
anului 2013.
Modificările survenite în cadrul cheltuielilor în sumă de (-) 242,97 mii lei se
efectuează în cadrul Secţiunii de funcţionare al Titlului II „Bunuri şi servicii” modificând
prevederile bugetare, conform Anexei la proiectul de hotărâre.
Având în vedere cele menţionate mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Spitalului
Municipal Brad cu suma de (-) 267,52 mii lei la venituri şi suma de (-) 242,97 mii lei la
cheltuieli.
Precizează că în urma acestei diminuări veniturile Spitalului Municipal Brad se
stabilesc în sumă de 13.372,24 mii lei, iar cheltuielile se stabilesc în sumă de 13.396,79
mii lei, cu un deficit care provine din excedentul de la finele anului 2013 în sumă de
24,55 mii lei.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă,Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier locaş, Dorel Leaha Ştefan, întreabă cât de cert este contractul cu
Casa de Asigurări de Sănătate, de ce s-au pierdut 2.444,97 mii lei şi ce perspective
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asigură/oferă acest contract. Totodată întreabă ce s-a întâmplat cu excedentul bugetar.
Doamna, Petrean Gabriela Octavia – Şef Serviciu Buget Finanţe, Contabilitate,
Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Brad precizează că excedentul bugetar este cuprins în buget numai la cheltuieli.
Excedentul bugetar poate fi folosit dar nu se prinde la venituri, lucru reglementat de către
Administraţiile Financiare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru mai multe lămuriri preşedinţii
comisiilor de specialitate ar fi trebuit să-i invite pe directorul economic şi pe managerul
Spitalului să participe la şedinţe şi le sugerează ca pe viitor să procedeze astfel.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali
prezenţi, respectiv 8 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali lipsă vot (Viorel Băda, Florin Ioan Străuţ) şi 1 consilier
local absent motivat (Angela Suciu), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
138/2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al
SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor
de contabilitate necesare în dosarele nr. 572/57/2013 al Tribunalului Hunedoara şi
respectiv nr. 17849/299/2013 al Tribunalului Bucureşti.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr. 21293/20.11.2014
Compartimentul Juridic face cunoscut faptul că prin acţiunea ce face obiectul dosarului
nr. 572/57/2013 Primarul Municipiului Brad, în contradictoriu cu Curtea de Conturi a
României a solicitat anularea parţială a Încheierii Curţii de Conturi a României nr.
53/22.05.2013 care a stabilit în sarcina Primarului Municipiului Brad, ca măsură,
necesitatea recuperării unui prejudiciu estimat la suma de 998.550 lei, apreciat ca fiind
cauzat de încălcarea mai multor norme legale în materia administraţiei publice, a
finanţelor publice şi respectiv a contabilităţii.
În sensul dovedirii pertinenţei şi temeiniciei acţiunii noastre s-a impus
administrarea unei probe de specialitate, respectiv expertiza contabilă.
În acest sens, instanţa de judecată a numit, în persoana doamnei Maria
Bogdănescu, expertul contabil judiciar.
A apreciat necesar şi totodată oportun ca instituţia noastră să fie reprezentată la
efectuarea expertizei de către un expert contabil judiciar asistent în persoana domnului
Şendroni Aurel care, de asemenea, a fost încuviinţat să efectueze expertiza contabilă
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aprobată în cauză de către instanţa de judecată.
Necesitatea numirii unui expert contabil judiciar s-a datorat faptului că realizarea
unei apărări efective în efectuarea expertizei contabile implică pe de o parte prezenţa pe
lângă avocatul ales pe parte juridică şi a unui reprezentant pe parte tehnică, respectiv în
specialitatea contabilitate.
Această exigenţă nu poate fi îndeplinită de către personalul din cadrul
serviciului/compartimentului propriu atâta vreme cât normele legale apreciate ca fiind
încălcate ţineau de atribuţiile funcţionarilor publici din cadrul acestui
serviciu/compartiment.
Precizează că situaţia este similară şi în dosarul nr. 17849/299/2013, privind pe
Municipiul Brad prin Primar, Florin Cazacu, în contradictoriu cu intimata Autoritatea
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, având ca obiect
anulare proces-verbal de contravenţie, aflat spre soluţionare pe rolul Tribunalului
Bucureşti în stadiul procesual al apelului.
În acest dosar a fost încuviinţată proba cu expertiza contabilă, fiind numit expert
contabil judiciar domnul Ardelean Vasile.
A apreciat, şi în acest caz, necesar şi totodată oportun ca instituţia noastră să fie
reprezentată la efectuarea expertizei de către un expert contabil judiciar asistent în
persoana aceluiaşi domn expert Şendroni Aurel care, de asemenea, a fost încuviinţat să
efectueze expertiza contabilă aprobată în cauză de către instanţa de judecată.
În contextul celor de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea achiziţionării serviciilor de contabilitate necesare în dosarele nr.
572/57/2013 al Tribunalului Hunedoara şi respectiv nr. 17849/299/2013 al Tribunalului
Bucureşti.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă,Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate şi al
Compartimentului Achiziţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
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modificările şi completările ulterioare, hotărârea se adoptă cu votul majorităţii
consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”,
2 consilieri locali lipsă vot (Viorel Băda, Florin Ioan Străuţ) şi 1 consilier local absent
motivat (Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2014 privind
aprobarea achiziţionării serviciilor de contabilitate necesare în dosarele nr.
572/57/2013 al Tribunalului Hunedoara şi respectiv nr. 17849/299/2013 al
Tribunalului Bucureşti.
Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a
cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al
anului şcolar 2014-2015 .
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr. 21202/20.11.2014
Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale a propus aprobarea
numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat din Municipiul Brad în anul şcolar 2014-2015 la solicitarea unităţilor de învăţământ
din municipiul Brad.
Criteriile pentru acordarea burselor şcolare au fost stabilite în Consiliile de
administraţie ale Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii Gimnaziale
,,Mircea Sântimbreanu” Brad şi ale Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad şi
au fost comunicate prin adresele nr.3449/03.11.2014; nr.2675/03.11.2014
şi
nr.1671/18.11.2014.
Întrucât bursele şcolare, numărul acestora precum şi cuantumul fiecărei burse în
parte se aprobă semestrial prin hotărâre de consiliu, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus aprobarea unui număr de 286 burse şcolare (139 burse de merit şi 147
burse sociale) ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din
Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2014-2015.
Cuantumul burselor şcolare propuse spre aprobare este acelaşi cu cel aprobat în
anul 2014 şi se prezintă după cum urmează:
- bursă de performanţă - 80 lei/lună;
- bursă de merit
- 70 lei/lună;
- bursă de studiu
- 60 lei/lună;
- bursă de ajutor social - 60 lei/lună.
Precizează că la stabilirea acestui cuantum s-a avut în vedere încadrarea în suma de
228.000 lei, sumă ce este prevăzută în bugetul local al Municipiului Brad pentru anul
2014.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
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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, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”,
1 consilieri locali lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2014 privind aprobarea
burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare
ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul
Brad în semestrul I al anului şcolar 2014-2015.
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre aprobarea Regulamentului privind
realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale
din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în
proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor necesare pentru depunerea
dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor
de locuinţe destinate închirierii.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, 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 H.C.L. nr. 156/2012 au fost
aprobate Regulamentul privind realizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea
locuinţelor sociale din Municipiul Brad, Criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în
proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat, Actele necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă
destinată închirierii şi componenţa Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe
destinate închirierii.
În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr.114/1996 privind locuinţele,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare autorităţile administraţiei publice
locale repartizează locuinţele sociale pe care le au în administrare pe baza unor criterii
stabilite anual de acestea.
Criteriile propuse prin prezentul proiect fac referire la condiţiile de locuit,
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veniturile familiei, numărul de persoane care gospodăresc împreună, starea sănătăţii unor
membri de familie, vechimea cererii, astfel încât considerăm că se poate face o
ierarhizare corectă a solicitanţilor de locuinţe, familiile aflate într-o situaţie limită din
punct de vedere al spaţiului de locuit să poată beneficia cu prioritate de o locuinţă.
Pe baza acestor criterii, comisia specială, analizează solicitările de locuinţe sociale
şi prezintă spre aprobare consiliului local Lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să
primească în anul următor o locuinţă socială.
Având în vedere cele expuse, precum şi Referatul nr. 21.366/21.11.2014 prin care
se face cunoscută intervenţia unor modificări în legislaţia în baza căreia s-au elaborat
documentele amintite mai sus, a considerat oportună şi necesară aprobarea
Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea
locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în
proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat, a actelor necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă
destinată închirierii şi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate
închirierii, motiv pentru care a iniţiat prezentul proiect de hotărâre şi a propus plenului
Consiliului Local al Municipiului Brad adoptarea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, precizează că la art. 4 din
proiectul de hotărâre trebuie propuşi doi consilieri locali care să facă parte din comisia
socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii şi alţi 2 consilieri locali
ca membrii supleanţi.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, propune ca din comisia socială de
analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii să facă parte doamna consilier local,
Camelia Mirică şi doamna consilier local, Ancuţa Miheţ.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, propune ca membru supleant al comisiei
sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii, pe doamna consilier
local, Angela Suciu.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, propune ca membru supleant al
comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii pe domnul
consilier local, Vasile Podaru.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
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locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4 al acestui
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Cristian
Serafim Leucian, a invitat consilierii 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, Cristian Serafim Leucian, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,
au fost aleşi cu 15 voturi „pentru” toţi cei patru consilieri locali propuşi (Camelia
Mirică, Ancuţa Miheţ, Angela Suciu şi Vasile Podaru).”
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii membrilor
prezenţi, respectiv 8 consilieri locali.
Ajunge domnul consilier local, Florin Străuţ.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”,
1 consilier local lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2014 privind aprobarea
Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi
administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a
locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad,
administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor
necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei
sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii
Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă
lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum
şi exploatarea şi valorificarea acesteia.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, 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 urmare a creşterii neprevizionate a
preţului păcurii pentru producerea energiei termice în sistem centralizat şi, implicit a
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preţului Gcal., Consiliul Local Brad a finanţat realizarea de surse independente de energie
termică pentru instituţiile de învăţământ subordonate, astfel încât cheltuielile cu
încălzirea pe un sezon rece s-au redus cu 75-80% faţă de sistemul centralizat. Investiţiile
respective s-au dovedit necesare şi oportune şi din perspectiva asigurării lemnelor de foc
din pădurea publică, prin igienizări , rărituri şi căderi accidentale, reglementate prin
Proiectul de amenajament silvic.
Pentru iarna 2014-2015 necesarul de lemn de foc al şcolilor şi grădiniţelor a fost
asigurat prin efectul H.C.L. nr. 70/2014, în timp util, în baza Contractului de Prestaţii
Silvice nr. 9836/2014, iar plata cheltuielilor aferente urmează să se facă în contrapartidă
prin masă lemnoasă pe picior, în folosul prestatorului.
Cheltuielile urmează să se recupereze din bugetele instituţiilor de învăţământ
beneficiare.
Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale s-a solicitat Ocolului Silvic Brad
marcarea şi evaluarea masei lemnoase echivalente contravalorii contractului, emiţânduse APV –urile anexate.
În sensul celor prezentate şi a documentelor anexate a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus :
1. Trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad a
cantităţii de 628 mc. de masă lemnoasă în valoare de 57.404,85 lei, provenită din UP 2
Brad – COCOŞU.
2. Exploatarea în regim silvic a cantităţii de masă lemnoasă prevăzută la art.1 în
baza Actelor de Punere în Valoare nr. 740639-HD-117/21.10.2014, nr.740585-HD117/21.10.2014 şi nr.709724-HD-115/20.08.2014, întocmite de către Direcţia Silvică
Deva - Ocolul Silvic Brad
3. Valorificarea în contrapartidă a cantităţii de masă lemnoasă prevăzută la art.1
pentru plata contravalorii Contractului de Prestaţii Silvice nr. 9836/17.06.2014
4. Recuperarea contravalorii masei lemnoase respectiv a prestaţiilor silvice din
bugetele instituţiilor de învăţământ.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
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modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul a două treimi din
numărul total al consilierilor în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”,
1 consilier local lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 142/2014 privind trecerea unei
cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a
Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia.
Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a
unui imobil - construcţie cu suprafaţa de 32,00 mp., situat în satul Ruda Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, 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 urmare acordului de principiu dat de
către Consiliul Local Brad în şedinţa din luna octombrie 2014, Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat a întocmit Referatul nr.21340/21.11.2014 prin
care a solicitat aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil - construcţie cu
suprafaţa de 32,00 mp., cuprins în inventarul mijloacelor fixe al Municipiului Brad, situat
în satul Ruda Brad, pentru a fi folosit ca magazie.
În acest sens, a propus aprobarea preţului de pornire al licitaţiei de 2,00
lei/mp./lună, chirie care s-a stabilit ţinând cont de tarifele reglementate prin H.C.L. nr.
106/2013 privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Brad.
A propus, de asemenea, aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea
licitaţiei publice, precum şi componenţa comisiei de licitaţie.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre şi propune plenului
Consiliului Local Brad adoptarea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, precizează că la art. 4 din
proiectul de hotărâre trebuie propus un consilier local care să facă parte din comisia de
negociere a preţului de închiriere a imobilului.
Domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, propune ca din comisia de
negociere a preţului de închiriere a terenului să facă parte domnul consilier local, Adam
Daniel.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
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locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4 al acestui
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Cristian
Serafim Leucian, a invitat consilierii 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, Cristian Serafim Leucian, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a
fost ales cu 15 voturi „pentru” domnul consilier local, Adam Daniel să facă parte din
comisia de negociere a preţului de închiriere a imobilului.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul a două treimi din
numărul total al consilierilor în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 1 consilier local lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat
(Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 143/2014 privind
închirierea prin licitaţie publică a unui imobil - construcţie cu suprafaţa de 32,00
mp., situat în satul Ruda Brad.
Punctul nr. 8. Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în
domeniul privat al Municipiului Brad a unei cantităţi de 1.000 tone pavele din piatră
recuperate de pe strada Decebal şi valorificarea acesteia prin vânzare prin licitaţie
publică.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, 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 proiectul de reabilitare a
infrastructurii municipale de pe strada Decebal, finanţat prin POR -2007-2013, prevede
înlocuirea structurii rutiere din piatră cubică şi pavele abnorme cu covor asfaltic în 3
straturi, care să corespundă unui trafic intens de mare tonaj şi să elimine vibraţiile
specifice pavajului.
Vechea structură rutieră a fost recuperată şi inventariată de către comisia numită
prin Dispoziţia Primarului nr. 236/11.06.2014, rezultând o cantitate calculată de 13.860
mp. pavaj, respectiv 3.320 tone pavele din piatră din care, este depozitată în locaţii
prestabilite, cantitatea estimată
de 1.995 tone, după scăderea pierderilor prin
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nerecuperare de 20 % şi a celor neutilizabile apreciate tot la 20% din total. Modul de
determinare a acestor cantităţi rezultă din Referatul nr. 21.270/20.11.2014 al Comisiei de
inventariere (anexat).
Aceeaşi comisie propune un mod de reutilizare şi valorificare a cantităţii
disponibile de pavaje din piatră. Astfel, cantitatea de 995 tone se propune a fi utilizată în
scopuri publice definite, iar diferenţa de 1.000 de tone se propune a fi destinată
valorificării prin vânzare prin licitaţie publică.
Ţinând seama de absenţa unor condiţii legale de gestionare a cantităţii de 1.000
tone pavele din piatră recuperate şi de imposibilitatea îndeplinirii unor asemenea condiţii
(spaţiu împrejmuit, păzit, cu instalaţie de supraveghere şi cu gestionar plătit), se
consideră oportună valorificarea prin vânzare a acestor produse, având în vedere că s-au
şi avansat asemenea solicitări.
Pentru aceste motive, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus:
1. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a cantităţii
de 1.000 tone pavele din piatră, recuperate prin proiectul de reabilitare a infrastructurii
municipale de pe strada Decebal în vederea valorificării acesteia prin vânzare.
2. Vânzarea prin licitaţie publică a produselor din piatră prevăzute la art.1 .
3. Aprobarea preţului minim de pornire a licitaţiei de 300 lei/tonă.
4. Aprobarea Caietului de Sarcini şi Instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei,
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
5. Aprobarea Comisiei de licitaţie în următoarea componenţă:
- Preşedinte: - Circo Aurel-Vasile - Viceprimar;
- Secretar: - Lăzărescu Cristina - Şef Birou A.D.P.P. – cu drept de vot;
- Membri: - Petrean Gabriela
- Şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate,
Taxe şi Impozite Locale;
- David Mihaela
- c.j. Compartimentul Juridic;
- _________________ - consilier local.
6.Veniturile realizate din vânzarea produselor nominalizate la art.1 vor fi utilizate
pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în Lista – Sinteză la cap. 84 –
Transporturi.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că în urma unei noi inventarieri
a pavelelor au mai intervenit nişte necesităţi publice, motiv pentru care formulează
următorul amendament:
„Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a unei
cantităţi de 500 tone pavele din piatră recuperate de pe strada Decebal şi valorificarea
acesteia prin vânzare prin licitaţie publică”.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, precizează că dumnealui i se pare prea
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scăzut gradul de uzură de 50%. Ar trebui ca gradul de uzură să fie de doar 30% şi implicit
preţul ar fi mai mare.
Domnul Viceprimar precizează că gradul de uzură este categoric subiectiv şi-i
aparţine iar preţul zilei este de 600 lei/tonă.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, roagă a i se comunica o transformare a
pavelelor din tonă în mp.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că 4,5 mp. de pavaj = 1 tonă.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, precizează că preţul fixat este un preţ
bun.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că acest proiect de hotărâre este iniţiat
pentru a proteja averea publică.
Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, precizează că dacă există în total
2 tone de pavele de ce nu lăsăm cantitatea de pavele propusă iniţial în proiect pentru a fi
trecută în domeniul privat al Municipiului Brad şi scoasă la vânzare pentru că nu suntem
obligaţi s-o vindem în totalitate.
În urma discuţiilor purtate, domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că
renunţă la amendamentul propus.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită să fie prins în Caietul de sarcini că „la preţ
egal, prioritate are cel care foloseşte pavelele pentru infrastructură”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, precizează că la art. 5 din
proiectul de hotărâre trebuie propus un consilier local care să facă parte din comisia de
negociere a preţului de vânzare a cantităţii de pavele din piatră.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, propune ca din comisia de negociere a
preţului de vânzare a cantităţii de pavele din piatră să facă parte domnul consilier local,
Cristian Serafim Leucian.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 5 al acestui
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Cristian
Serafim Leucian, a invitat consilierii 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, Cristian Serafim Leucian, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a
fost ales cu 15 voturi „pentru” domnul consilier local Cristian Serafim Leucian să facă
parte din comisia de negociere a preţului de vânzare a cantităţii de pavele din piatră.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
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modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul a două treimi din
numărul total al consilierilor în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 1 consilier local lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat
(Angela Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2014 privind trecerea
din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a unei cantităţi de
1.000 tone pavele din piatră recuperate de pe strada Decebal şi valorificarea acesteia
prin vânzare prin licitaţie publică .
Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnicoeconomice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE
PUNCT TERMIC NR. 2 ŞI A REŢELELOR AFERENTE” MUNICIPIUL BRAD,
JUDEŢUL HUNEDOARA.
Domnul preşedinte de şedinţă, Leucian Cristian Serafim, 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 Proiectul nr. 763/2014 supus
dezbaterii şi aprobării, elaborat de S.C. Gevis Proteam S.R.L. Deva a fost promovat
pentru continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a sistemului public de
termoficare, având ca efecte finale diminuarea pierderilor tehnologice de energie termică,
creşterea performanţelor economice ale acestuia şi îmbunătăţirea confortului pentru
utilizatorii sistemului.
Proiectul vizează ample lucrări de reabilitare ale reţelelor termice existente,
precum şi modernizarea Punctului Termic nr. 2 prin echiparea cu echipamente energetic
performante, reabilitare şi recompartimentare clădire, refacere reţele de utilităţi pentru
serviciile interne, dotarea cu aparate de măsură şi control.
Detaliile tehnice, economice şi funcţionale referitoare la proiect sunt cuprinse în
referatul de specialitate anexat.
Dată fiind oportunitatea absolută a realizării lucrării de investiţii pentru P.T. nr. 2,
cu reţele aferente, a iniţiat prezentul proiectul de hotărâre, prin care a propus:
- aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cuprinse în Proiectul nr. 763/2014,
respectiv “MODERNIZAREA PUNCTULUI TERMIC NR.2 ŞI REŢELE AFERENTE”
şi a Devizului general reprezentând costurile estimative ale investiţiei.
- aprobarea Devizului general al investiţiei în valoare totală de 2.794.064 lei cu
TVA inclus, din care C+M = 2.183.259 lei.
- aprobarea includerii obiectivului de investiţii nominalizat în Lista –Sinteză a
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015, cu finanţare prin Programul
“Termoficare 2006-2015, căldură şi confort”, aprobat prin H.G. 462/2006 şi Ordinul
M.A.I. 124/2012.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
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administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, precizează că dumnealui
nu este împotrivă să se realizeze acest obiectiv, ci dumnealui doreşte să se facă în baza
unui plan bine gândit.
Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, precizează că aceste puncte
termice se modernizează în baza unor programe bine gândite, nu aiurea.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că aceste proiecte duc la eliminarea
pierderilor din distribuţie, că dumnealui îşi doreşte să fie reabilitate toate punctele
termice, că, într-adevăr, partea de cofinanţare este mare dar trebuie realizat proiectul.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
consilierilor locali prezenţi, respectiv 8 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 1 consilier local lipsă vot (Viorel Băda), 1 abţinere (Cristian Serafim
Leucian) şi 1 consilier local absent motivat (Angela Suciu) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 145/2014 privind aprobarea Documentaţiilor tehnicoeconomice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE
PUNCT TERMIC NR. 2 ŞI A REŢELELOR AFERENTE” MUNICIPIUL BRAD,
JUDEŢUL HUNEDOARA.
Punctul nr. 10. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor
de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna octombrie 2014.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, 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 adresele nr. 20.904/18.11.2014,
nr. 20.993/19.11.2014, nr. 21.073/19.11.2014 şi nr. 21.078/19.11.2014 unităţile de
învăţământ din Municipiul Brad solicită aprobarea decontării contravalorii transportului
personalului didactic şi didactic auxiliar, care se deplasează de la localitatea de reşedinţă
la locul de muncă (în municipiul Brad) şi retur.
În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Procesul verbal de inspecţie nr.
21288/20.11.2014 al Compartimentului Audit Public Intern, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea decontării contravalorii transportului la şi de la
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locul de muncă a personalului susmenţionat pe luna octombrie 2014, în sumă de
7.802,35 lei după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
1.577,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
2.436,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
1.504,00 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
2.285,35 lei
Precizeză că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea drepturilor
băneşti numai după virarea sumelor din bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”,
1 consilier local lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2014 privind aprobarea
decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare
pentru luna octombrie 2014 .
Punctul nr. 11. Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program
Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, 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. 1414/31.10.2014,
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad ne face cunoscută Hotărârea
Consiliului de Administraţie al Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara din data de
26.09.2014, prin care s-a hotărât componenţa consiliului de administraţie al grădiniţei
pentru anul şcolar 2014 - 2015, respectiv 9 membri, dintre aceştia 2 fiind reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad.
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Precizează că la această dată din Consiliul de administraţie al Grădiniţei „Floare de
Colţ” face parte domnul consilier local, Leaha Ştefan Dorel.
Faţă de solicitarea de desemnare a unui al doilea reprezentant al Consiliului Local
al Municipiului Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit
,,Floare de Colţ” Brad şi potrivit prevederilor art. 4 alin.2 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, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus cele solicitate.
Lasă la latitudinea Consiliului Local al Municipiului Brad desemnarea unui al
doilea consilier local pentru a face parte din acest consiliu de administraţie.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, precizează că la art. 1 din
proiectul de hotărâre trebuie propus un consilier local care să facă parte din Consiliul de
Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit „Floare de Colţ” Brad.
Domnul consilier local, Ştefan Leaha Dorel, propune ca din Consiliul de
Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad facă parte domnul consilier local,
Aurel Vasile Circo.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 al acestui
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Cristian
Serafim Leucian, a invitat consilierii 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, Cristian Serafim Leucian, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a
fost ales cu 15 voturi „pentru” domnul consilier local, Aurel Vasile Circo să facă parte
din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
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45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii membrilor
prezenţi, respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”,
1 consilier local lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 147/2014 privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei
cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad.
Punctul nr. 12. Proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea
unor imobilizări corporale (mijloace fixe) şi a unor obiecte de inventar de la Spitalul
Municipal Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere adresa nr.
6855/17.10.2014 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită aprobarea scoaterii din
funcţiune şi casarea unor imobilizări corporale (mijloace fixe) şi a unor obiecte de
inventar care au o uzură morală şi fizică de 100%, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus cele solicitate.
Precizează, de asemenea, că valoarea imobilizărilor corporale (mijloace fixe)
propuse la casare este de 64,63 lei, iar a obiectelor de inventar este de 18.740,86 lei.
Menţionează că la fiecare imobilizare corporală (mijloc fix) propusă spre casare
există câte o Notă de constatare a stării tehnice a acestora precum şi Procesul verbal al
Centrului Judeţean de Aparatură Medicală Hunedoara - Deva care avizează casarea lor.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafm Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
consilierilor locali prezenţi, respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 1 consilier lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 148/2014 privind scoaterea din
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funcţiune şi casarea unor imobilizări corporale (mijloace fixe) şi a unor obiecte de
inventar de la Spitalul Municipal Brad.
Punctul nr. 13. Proiectul de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite
pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor beneficiare de ajutor social,
persoanelor singure sau familiilor al căror venit net pe membru de familie este mai
mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit Legii nr.
416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în conformitate cu prevederile art. 28
alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi
completările ulterioare, primarul unităţii administrativ teritoriale poate acorda ajutoare de
urgenţă familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate cauzate de
calamităţi naturale, incendii, accidente precum şi pentru alte situaţii deosebite.
Situaţiile deosebite au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Brad nr. 41/2011 a cărei Anexă a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Local Brad nr. 143/2012.
Prin Referatul nr. 21215/20.11.2014, Serviciul Public de Asistenţă Socială face
cunoscut faptul că în prezent numărul solicitărilor privind acordarea de ajutoare de
urgenţă pentru familiile şi persoanele care se află în situaţii de necesitate cauzate de
calamităţi naturale, incendii şi accidente a crescut semnificativ, motiv pentru care
propune completarea listei cu situaţiile deosebite stabilite în vederea acordării ajutorului
de urgenţă şi cu aceste situaţii, respectiv „Pentru persoanele şi familiile beneficiare de
ajutor social sau pentru o persoană care face parte dintr-o familie în care venitul net pe
persoană este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată care
se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente – se
poate acorda ajutor de urgenţă în cuantum de până la 1000 lei”.
Serviciul Public de Asistenţă Socială propune de asemenea completarea punctului
2 din listă cu sintagma „care nu pot primi ajutor financiar prin Casa de Pensii” şi a
punctului 7 cu sintagma „dar nu şi în situaţia beneficiarilor de locuinţe sociale”.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi
persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi abrogarea H.C.L.
nr. 41/2011 şi a H.C.L. nr. 143/2012.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
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respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
consilierilor locali prezenţi, respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 1 consilier lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2014 privind stabilirea
situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor
beneficiare de ajutor social, persoanelor singure sau familiilor al căror venit net pe
membru de familie este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat
în plată, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Punctul nr. 14. Proiectul de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se
vor desfăşura în luna decembrie 2014 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi a
Revelionului.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr. 21502/21.11.2014
Compartimentul Relaţii Publice solicită alocarea unei sume pentru desfăşurarea
manifestărilor cultural –artistice şi religioase care se vor organiza în cursul lunii
decembrie 2014.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Programului acestor manifestări, alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul
Municipiului Brad pe anul 2014, precum şi desemnarea unor consilieri locali care se vor
ocupa, împreună cu comisia numită prin Dispoziţia nr. 588/21.11.2014 a Primarului
Municipiului Brad, de buna desfăşurare a acţiunilor.
Acţiunile sunt prevăzute în Programul principalelor manifestări cultural educative,
artistice şi sportive din Municipiul Brad pe anul 2014 aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 7/2014.
Suma va fi alocată de la capitolul bugetar 51.02 – autorităţi executive precum şi
din sumele provenite din sponsorizări.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, precizează că la art. 5 din
proiectul de hotărâre trebuie propuşi 5 consilieri locali care, împreună cu comisia
desemnată prin Dispoziţia nr. 588/21.11.2014 a Primarului Municipiului Brad, se vor
ocupa de buna desfăşurare a acţiunilor care se vor desfăşura în luna decembrie 2014, cu
prilejul sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, propune pe cei 5 preşedinţi ai comisiilor
de specialitate să se ocupe, alături de comisia desemnată prin Dispoziţia Primarului nr.
588/2014, de buna desfăşurare a acţiunilor care se vor desfăşura în luna decembrie 2014,
cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 5 al acestui
proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Cristian
Serafim Leucian, a invitat consilierii 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, Cristian Serafim Leucian, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,
au fost aleşi cu 15 voturi „pentru” toţi cei cinci consilieri locali propuşi (Aurel Vasile
Circo, Fabius Tiberiu Kiszely, Bogdan Mihai Ştefan, Mihai Mureş şi Gheorghe Adrian
Duşan).”
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
25

modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
consilierilor în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”,
1 consilier lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat (Angela Suciu) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 150/2014 privind organizarea unor acţiuni
care se vor desfăşura în luna decembrie 2014 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi
a Revelionului.
Suplimentar 1. Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a cinci
amplasamente Organizaţiei Caritas Alba Iulia – Filiala Logistică şi Asociaţiei Caritas
Mitropolitan Greco -Catolic Blaj.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, 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 şedinţa Consiliului Local al
Municipiului Brad din luna octombrie 2014 a fost analizată solicitarea Organizaţiei
Caritas Alba Iulia – Filiala Logistică şi a Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco - Catolic
Blaj de amplasare de containere în cinci locaţii din Municipiul Brad pentru colectarea de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte produse textile uzate.
Consiliul Local şi-a dat acordul cu privire la amplasarea acestor containere.
În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 21.578/25.11.2014 al
Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea celor solicitate.
Amplasamentele propuse vor fi de aproximativ 1,5 mp. fiecare şi se vor regăsi pe
str. Libertăţii, str. Vânătorilor, str. Republicii, str. Avram Iancu şi respectiv pe str.
Victoriei.
Beneficiarul dreptului de folosinţă va fi obligat să folosească terenul doar în scopul
aprobat şi va răspunde asupra utilizării corecte şi a siguranţei în exploatare.
Darea în folosinţă gratuită a celor cinci amplasamente se va face printr-un contract
de comodat cu termen de valabilitate de 1 an. Acest termen poate fi prelungit prin act
adiţional, prin voinţa părţilor.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
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locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul a două treimi din
numărul total al consilierilor în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 1 consilier lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2014 privind darea în folosinţă
gratuită a cinci amplasamente Organizaţiei Caritas Alba Iulia – Filiala Logistică şi
Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco -Catolic Blaj .
Suplimentar 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad,
aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi
serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, 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.1392/24.02.2014,
Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara, ne-a comunicat numărul maxim de 158 de
posturi pentru Municipiul Brad pentru anul 2014, determinat potrivit Anexei care face
parte integrantă din OUG nr.63/2010 şi a numărului de locuitori ai Municipiului Brad la
data de 01.01.2013, comunicat de către Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara.
Astfel, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului
Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad deţine 122 de posturi aprobate prin HCL nr. 104/2014.
Pe lângă cele 122 posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art. III
alin.2 din OUG nr.63/2010, există 113 posturi la: „asigurări şi asistenţă”- 68.02 şi
capitolul bugetar „sănătate”- 66.02 precum şi 192 posturi la capitolul bugetar 65.02 „învăţământ”.
Având în vedere Avizul nr. 46549/2014 al A.N.F.P. Bucureşti, înregistrat la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 21.604/26.11.2014 pentru stabilirea funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatului
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile
publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad precum şi
dispoziţiile legale în vigoare şi pentru o bună funcţionare a Primăriei Municipiului Brad
şi a Consiliului Local al Municipiului Brad, Organigrama şi Statul de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al
Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad vor suferi anumite modificări de
structură şi organizare, precum şi de transformare a unui post contractual de execuţie în
funcţie publică de execuţie.
Astfel, Compartimentul Audit Intern se va redenumi „Compartiment Audit
Public Intern” şi pe lângă postul de funcţionar public de execuţie ocupat se
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suplimentează cu 1 post de funcţionar public de execuţie vacant şi va avea în
componenţa sa 2 posturi de funcţionari publici de execuţie; Compartimentul
Administrare şi Baze Sportive din cadrul Biroului pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat are în structura sa 5 posturi, din care : 1 post de funcţionar public de
execuţie vacant, 4 posturi contractuale de execuţie ocupate şi se suplimentează cu 1 post
de funcţionar public de execuţie vacant; Compartimentul Buget, Finanţe,
Contabilitate din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale are în componenţa sa 1 post de funcţionar public de execuţie ocupat şi se
suplimentează cu 1 post de funcţionar public de execuţie vacant; Compartimentul Taxe
şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale are în componenţa sa 4 posturi de funcţionari publici de execuţie ocupate, 1 post
contractual de execuţie vacant şi se suplimentează cu 3 posturi de funcţionari publici de
execuţie vacante.
În cadrul Compartimentului Management al Calităţii există un post contractual
de execuţie care presupune exercitarea atribuţiilor de prerogativă publică conform art. 2
alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările
şi completările ulterioare şi pentru care s-a obţinut avizul A.N.F.P. nr. 46549/2014, de
transformare în funcţia publică de execuţie de expert clasa I grad profesional asistent;
Precizează că în urma modificărilor expuse mai sus, Organigrama şi Statul de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile
publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad va cuprinde un
număr de 128 de posturi, încadrându-ne în prevederile OUG nr.63/2010 ( fără a se
modifica numărul maxim de posturi de 158).
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
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consilierilor locali prezenţi , respectiv 8 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 1 consilier lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2014 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad,
pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor
tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “REALIZARE COMPARTIMENT
PRIMIRE - URGENŢE PRIN EXTINDERE SPITAL MUNICIPAL BRAD”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, 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 necesitatea modernizării
Compartimentului de Primire Urgenţe al Spitalului Municipal Brad a fost justificată încă
de la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2014, când în Lista - Sinteză a
lucrărilor de investiţii, a fost cuprins acest obiectiv pentru anul 2014 cu suma de 30 mii
lei reprezentând contravaloarea elaborării documentaţiilor tehnico-economice aferente.
Aceste documentaţii ne-au fost predate sub numărul de proiect 1/482/2014 al S.C.
SERCOTRANS S.R.L. DEVA, în toate fazele de proiectare impuse prin Contractul de
servicii de proiectare: S.F., D.T.A.C., P.T., D.D.E., C.S., Deviz General. Documentaţia
prezentată prevede modernizarea spaţiului existent cu suprafaţa de 172,50 mp.,
extinderea acestuia cu o suprafaţă de 92,22 mp., instalaţii tehnico-edilitare proprii, flux
de funcţionalitate, dotări care să corespundă normelor UE şi prevederilor speciale ale
Ministerului Sănătăţii.
Acest obiectiv trebuie realizat într-un timp cât mai scurt întrucât datele statistice
demonstrează că numărul de primiri în sistem de urgenţă este de cca. 1000 pe lună, iar
75-80% dintre acestea se rezolvă în această fază a urgenţelor, doar diferenţa necesitând
internări în Spitalul Municipal sau trimiteri la Spitalul Judeţean.
Ţinând seama de aceste aspecte, precum şi de Referatul de specialitate al
Viceprimarului Municipiului Brad nr. 12.583/26.11.2014, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre, prin care a propus:

Aprobarea Proiectului nr. 1/482/2014 al S.C. SERCOTRANS S.R.L.
DEVA, privind obiectivul de investiţii “REALIZARE COMPARTIMENT PRIMIREURGENŢE PRIN EXTINDERE SPITAL MUNICIPAL BRAD”;

Aprobarea Devizului General, în valoare de 903.799 lei cu TVA, echivalent
204.618 Euro;

Includerea obiectivului în Lista –Sinteză a lucrărilor de investiţii anexă la
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli a Municipiului Brad pe anul 2015.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
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amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
consilierilor în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat (Angela Suciu) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2014 privind aprobarea Documentaţiilor
tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “REALIZARE COMPARTIMENT
PRIMIRE - URGENŢE PRIN EXTINDERE SPITAL MUNICIPAL BRAD”
Suplimentar 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor
tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA
CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Referatul nr.
21.701/27.11.2014 al Viceprimarului Municipiului Brad, prin care se prezintă necesitatea
realizării obiectivului de investiţii privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice
pentru obiectivul de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA
CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD” am considerat oportună dezbaterea şi
aprobarea Documentaţiei tehnico-economice nr. 244/2014, elaborată de S.C TRIPEXPERT
S.R.L. DEVA sub nr. 244/2014 pentru a putea fi inclus în Lista –Sinteză a lucrărilor de
investiţii pe anul 2015.
Proiectul menţionat tratează:
- refacere învelitoare care excede sălii de spectacole;
- termoizolaţii şi hidroizolaţii;
- recompartimentări;
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-

finisaje interioare şi exterioare;
faţade moderne;
refacerea instalaţiilor interioare şi branşamentelor la reţelele publice;
instalaţiile interioare vor fi telecomandate, în funcţie de necesităţi;
sala de spectacole va avea 484 locuri, din care 98 la balcon;
tâmplărie din lemn stratificat, nuanţa stejar, cu capitonaj fonoizolant, complet
ignifugat;
- scenă cu ecran de proiecţie şi cortină ignifugă, acţionate electric, prin
telecomandă;
- video proiector profesional 3D;
- alte dotări care sunt prezentate în lista – anexă.
Noul Deviz General al investiţiei are valoarea cu TVA de 4.249.370 lei sau
961.920 Euro, din care C+M=2.770.280 lei, respectiv 615.780 Euro.
Dată fiind importanţa acestei investiţii, atât din motive de siguranţă a clădirii cât
şi din punct de vedere arhitectural şi social a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus:
1.Aprobarea Documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii
“REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL”
BRAD”, fazele S.F., P.T., D.D.E., D.A.L.I., D.T.A.C., C.S. – elaborate de SC
TRIPEXPERT S.R.L. DEVA, sub nr. 244/2014;
2. Aprobarea Devizului General în valoare de 4.249.370 lei (961.920 Euro) cu
TVA, din care C+M=2.720.280 lei ( 615 780 Eu), precum şi principalii indicatori tehnicoeconomici ai investiţiei conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
3. Aprobarea includerii obiectivului în Lista - Sinteză a lucrărilor de investiţii
anexă la bugetul Municipiului Brad pe anul 2015;
4. Abrogarea H.C.L. nr. 143/2008.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că documentaţia supusă
aprobării s-a primit abia în după-amiaza zilei de 26.11.2014. Mai menţionează că
documentaţia pentru repararea Cinematografului a fost aprobată în anul 2008, dar
nereuşind finanţarea obiectivului acum este propusă pentru a fi abrogată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că încearcă să obţină finanţări de la
bugetul de stat atât pentru proiectul de faţă cât şi pentru cel discutat anterior.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii
consilierilor în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 1 consilier lipsă vot (Viorel Băda) şi 1 consilier local absent motivat (Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2014 privind aprobarea
Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “REPARAŢIE
CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”.

Punctul nr. 15. - Informarea nr. 20825/18.11.2014, privind cauzele aflate pe
rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii consilieri locali au luat act de aceasta.
Suplimentar 5. - Nota nr. 21.496/24.11.2014 privind ducerea la îndeplinire a
H.C.L. nr. 74/2014 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de
3.306 mp. teren, situat în Brad, str. Vânătorilor, nr. 49.
În urma prezentării de către domnul Primar a ultimei forme a contractului rezultat
ca urmare a parcurgerii etapelor de atribuire în concesiune a terenului câştigătorului S.C.
Energy Serv S.R.L. Bucureşti, domnii consilieri, cu unanimitate de voturi, şi-au exprimat
ACORDUL cu privire la semnarea de către domnul Primar, Florin Cazacu, a
contractului de concesiune de bunuri proprietatea Municipiului Brad, în forma
prezentată.
Suplimentar 6. - Petiţia nr. 21.638/26.11.2014 a domnului Cristian Serafim
Leucian, domiciliat în Brad, str. Trandafirilor, nr.2, care, în numele unor cetăţeni de pe
străzile Spitalului şi Trandafirilor, arată că lucrările de refacere a străzilor deteriorate ca
urmare a lucrărilor de canalizare sunt de o foarte proastă calitate, sunt efectuate cu
deşeuri de piatră cubică, au multe denivelări şi sunt zone rămase nepavate.
Totodată, solicită a se lua măsuri pentru refacerea străzilor aşa cum au fost înainte
de începerea lucrărilor de canalizare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că au dreptate locuitorii acelor străzi.
Dânsul s-a deplasat personal pe acele străzi şi a constatat că, într-adevăr, nu se lucrează
cum trebuie. A mai menţionat că a stopat lucrările şi le-a impus să scoată piatra şi s-o
pună altcineva priceput.
Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, în acelaşi context, solicită a se
acoperi măcar provizoriu gropile de pe celelalte străzi pe care s-a lucrat la canalizare
înainte de începerea iernii.
Domnul Primar, Florin Cazacu, a precizat că a solicitat constructorilor să facă
circulabile toate străzile din Municipiul Brad.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, aduce la cunoştinţa domnilor consilieri o cerere
formulată de către domnul Huţ Nicolae în scopul ridicării unui parastas la Troiţa din
centrul oraşului pentru data de 21.12.2014.
Domnii consilieri sunt de acord cu ridicarea parastasului în locaţia propusă.
Domnul Primar, Florin Cazacu, aminteşte că în data de 4 decembrie 2014, ora
12.00 va avea loc la Biserica de peste Luncoi parastasul cu ocazia prăsnuirii zilei Sfintei
Varvara.
În continuare o împuterniceşte pe domnişoara consilier juridic, Mihaela David,
pentru a-i invita pe toţi consilierii locali să participe la acest eveniment precum şi la toate
evenimentele care presupun prezenţa acestora.
Se trece la următorul punct şi anume: DIVERSE.
Domnul Liviu Groza, delegat sătesc în satul Ruda Brad, solicită să fie prinşi în
bugetul anului 2015 bani pentru reabilitarea Căminului cultural din sat.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din
data de 27.11.2014.
Brad, 27.11.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

CRISTIAN SERAFIM LEUCIAN

CARMEN-IRINA BORA
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