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PROCES -VERBAL
încheiat azi,  28 ianuarie 2016,  cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 28 ianuarie 2016 s-a făcut în data de 22.01.2016 prin Dispoziţia nr.
75/22.01.2016 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art.
39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

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

Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 22.01.2016, 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, un consilier local
demisionat (Gheorghe Adrian Duşan), iar un consilier local şi-a anunţat întârzierea
(Florin Ioan Străuţ) din toţi cei 17 consilieri locali aleşi.

La şedinţă au participat şi cei 4 delegaţi  săteşti: domnul Liviu Groza - delegat
sătesc în satul Ruda Brad,  domnul Marius Benea - delegat sătesc în satul  Mesteacăn,
domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad şi domnul Marin Constantin
Hărăguş – delegat sătesc  în satul Ţărăţel.

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi c.j. David Mihaela care
prin Dispoziţia  nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere temporar
vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului de maternitate
(sarcină şi lăuzie) a doamnei Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad.

În calitate de invitaţi au participat: domnul Ovidiu Suciu – Director al Colegiului
Naţional „Avram Iancu” Brad, domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C. Termica Brad
S.A., domnul Lucian Miron – Director Medical al Spitalului Municipal Brad,  domnul
Ioan Cobori – manager al Spitalului Municipal Brad precum şi cetăţeni ai Municipiului
Brad.

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi  prevederile art.
40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată
şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia,  invitându-i  pe toţi cei
prezenţi să se ridice  pentru a audia Imnul Naţional al României.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al şedinţei
ordinare din 22 decembrie 2015 care a fost aprobat cu „15 voturi pentru” un consilier



local fiind demisionat (Gheorghe Adrian Duşan), iar un consilier local
şi-a anunţat întârzierea  (Florin Ioan Străuţ) .

Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

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

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

În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, pentru a prelua conducerea şedinţei.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi.

Domnul Primar, Florin Cazacu,  dă citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind  încetarea, prin demisie, a unui mandat de consilier
local şi declararea vacantării locului de consilier local respectiv – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre  privind validarea mandatului unui consilier local – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

3. Depunerea jurământului.
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2015 -

încheierea exerciţiului  bugetar  al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Programului  principalelor manifestări
cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal
organizate la nivelul Municipiului Brad  în anul 2016 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.

8. Proiect de hotărâre  privind propunerea calificativului la evaluarea
performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul
2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

9. Proiect de hotărâre privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările
necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. MEDICAL SIMONA  din incinta Dispensarului
Policlinic Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

10. Proiect de hotărâre  privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului
Local Brad nr. 106/2014 privind actualizarea şi modificarea   Documentaţiei tehnico-
economice  şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi
bituminoase uşoare DC-10  (DN76) – Valea Bradului – Potingani  km 5+300- km 7+300
Municipiul Brad, judeţul Hunedoara”, modificată prin H.C.L. nr. 41/2015



11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  instituire a unor
taxe speciale prevăzute de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, persoanele care au obligaţia achitării acestor taxe
şi destinaţia fondurilor constituite din încasarea taxelor speciale – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

12. Proiect de hotărâre  privind  actualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor ( PAAR)  în Municipiul Brad pe anul 2016 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.

13. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi
funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate “CANTINA DE AJUTOR
SOCIAL” Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

14. Proiect de hotărâre  privind  darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în
Brad, strada  Cuza Vodă, nr.12, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.

15. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Planului de lucrări de interes local
estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr.
416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016  pe raza Municipiului
Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local
al Municipiului Brad  nr. 81/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate,
modificată prin  H. C. L. nr. 52/2013 şi H.C.L. nr. 69/2015 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

17. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Brad nr. 76/2012 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local
al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea  componenţei Comisiei de avizare a
cererilor de organizare a adunărilor publice din Municipiul Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

19. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2013
privind aprobarea înfiinţării ,,Grupului Local de Lucru” pentru problemele romilor şi
validării ,,Planului Local de Acţiune” pentru comunităţile de romi din Municipiul Brad –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

20. Proiect de hotărâre  pentru modificarea  componenţei  Comisiei Locale de
Ordine Publică în Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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 – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.

22. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 178/2015 privind delimitarea
zonelor şi stabilirea numărului acestora atât în intravilanul, cât şi în extravilanul
Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

23. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al
anului 2015.

24. Informarea nr. 2.977/22.01.2016 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.



25. Adresa nr. 48/14.01.2016 a C.A.R. CRIŞANA I.F.N..
26. Diverse.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt modificări
sau suplimentări la ordinea de zi prezentată.

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

Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr. 110/2014 privind  aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor
neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -10 BRAD –VALEA
BRADULUI, km 5+300-km 7+300”, modificată prin H.C.L. 42/2015.

Suplimentar 2. Adresa nr. 1861/30.12.2015 a Uniunii Teritoriale a Caselor de
Ajutor Reciproc ale Salariaţilor Hunedoara.

Suplimentar 3. Adresa nr. 112/15.01.2016 a C.A.R. ZARAND I.F.N. Brad.
Suplimentar 4. Adresa nr. 3.370/26.01.2016 a Colectivului cadrelor didactice de

la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad.
Suplimentar 5. Nota nr. 3684/27.01.2016 a Biroului pentru Administrarea

Domeniului Public şi Privat, privind avizarea unui schimb de terenuri pe strada
Republicii.

Suplimentar 6. Adresa nr. 3863/28.01.2016 a Rotary Club Brad.

Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune aprobării suplimentarea
propusă care se aprobă cu „15 voturi pentru”, un consilier local fiind demisionat
(Gheorghe Adrian Duşan), iar un consilier local şi-a anunţat întârzierea  (Florin Ioan
Străuţ) .

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune aprobării  Ordinea de
zi în ansamblul ei care se aprobă cu „15 voturi pentru”, un consilier local fiind
demisionat (Gheorghe Adrian Duşan), iar un consilier local absent motivat (Florin Ioan
Străuţ) .

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

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre  privind  încetarea, prin demisie, a unui
mandat de consilier local şi declararea vacantării locului de consilier local respectiv
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 domnul Gheorghe Adrian Duşan a
fost ales consilier local pe lista U.S.L. din partea Partidului Social Democrat în Consiliul
Local al Municipiului Brad la alegerile din data de 10 iunie 2012.

Potrivit prevederilor art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local
încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, printre altele, şi ca



urmare a demisiei.
Domnul Gheorghe Adrian Duşan a solicitat încetarea mandatului de consilier local

prin demisia înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 1816/15.01.2016.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea

proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 8
consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu  15 voturi „pentru”, un consilier local demisionat (Gheorghe Adrian
Duşan), un consilier local absent motivat (Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 1/2016 privind încetarea, prin demisie, a unui mandat de
consilier local şi declararea vacantării locului de consilier local respectiv – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre  privind validarea mandatului unui consilier
local – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Brad nr. 1/2016 s-a luat act de încetarea mandatului de consilier local al
domnului Gheorghe Adrian Duşan ca urmare a demisiei acestuia din calitatea sa de
consilier local.

Urmare acestui fapt, Organizaţia Judeţeană a Partidului Social Democrat
Hunedoara prin adresa nr. 171/18.01.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Brad



sub nr. 2225/19.01.2016 ne-a confirmat că următorul supleant de pe lista de consilieri
locali cu care Uniunea Social Liberală a participat la alegerile locale din iunie 2012 este
doamna Alexandra Chiş, membru P.S.D. – Organizaţia Judeţeană Hunedoara.

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

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, în calitate de preşedinte al Comisiei de
validare dă citire Raportului pentru validarea mandatului doamnei consilier local
Alexandra Chiş care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 96 alin. 9 din Legea nr.
67/2004 şi urmează să fie validată în funcţia de consilier local în Consiliul Local al
Municipiului Brad pe locul declarat vacant în urma demisiei domnului Gheorghe Adrian
Duşan.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.  45 alin.1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 8
consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru” un consilier local demisionat (Gheorghe Adrian
Duşan), un consilier local absent motivat (Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 2/2016 privind validarea mandatului unui consilier local –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Punctul nr. 3. Depunerea jurământului.
Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  dă cuvântul domnişoarei

Secretar Mihaela David care prezintă modul în care se va realiza depunerea jurământului,
potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 şi care apoi a invitat-o pe doamna
Alexandra Chiş să depună jurământul la masa special amenajată pe care se află un
exemplar din Constituţia României şi din Biblie.

Doamna Alexandra Chiş, consilier local a cărui mandat a fost validat, cu mâna
stângă pusă atât pe Constituţia României, cât şi pe Biblie, a depus în faţa Consiliului
Local următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să
fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor municipiului Brad. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

După depunerea jurământului doamna consilier local Alexandra Chiş, l-a semnat
în două exemplare, un exemplar fiindu-i înmânat de către domnişoara Secretar Mihaela
David.

Domnul Primar, Florin Cazacu, a felicitat-o pe doamna consilier Alexandra Chiş şi
a menţionat că aceasta nu este la primul mandat de consilier local şi că prezenţa sa în
cadrul Consiliului Local Brad va aduce un plus de competenţă.

Şi domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a felicitat-o pe doamna
Alexandra Chiş.

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul
2015 - încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale



instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.
Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobarea Consiliului Local
execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă execuţia bugetară a
anului precedent .

În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
anul 2015 a bugetului local al Municipiului Brad după cum urmează:

- la venituri în sumă de 36.131.740 lei din care la secţiunea de funcţionare
25.233.848 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 10.897.892  lei;

- la cheltuieli în sumă de 34.557.949 lei din care la secţiunea de funcţionare
24.106.219  lei şi la secţiunea de dezvoltare 10.451.730  lei;

- şi un excedent bugetar de 1.573.791 lei.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe

anul  2015  a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum
urmează:

- la venituri în sumă totală de 11.435.194 lei;
- la cheltuieli în sumă totală de 11.342.319  lei;
- şi  un excedent bugetar de  92.875 lei.

În articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare a
creditelor interne la venituri în sumă de 3.000.000. lei.

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

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. „a” din



Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor locali în funcţie,
respectiv  9 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 14 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat (Florin Ioan Străuţ)
şi 2 abţineri ( Ionel Daniel Adam şi Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 3/2016 privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2015 -
încheierea exerciţiului  bugetar  al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2016.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 pentru iniţierea proiectului de
hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 a luat în
considerare adresa nr. 33.284/31.12.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Hunedoara, prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 8.435 mii lei din TVA şi 349
mii lei din cotele defalcate de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului.

De asemenea a ţinut cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara prin care s-
a alocat Municipiului Brad suma de 500 mii lei.

Faţă de cele de mai sus propun aprobarea  bugetului Municipiului Brad pe anul
2016 la venituri în sumă de 22.068 mii lei,  la care se adaugă excedentul bugetar în sumă
de 2.132,66 mii lei  din care 558, 87 mii lei excedentul anului 2014 şi 1.573,79 mii lei
excedentul anului 2015 şi la cheltuieli în sumă de 24.200,66 mii lei, conform anexelor nr.
1 şi 2  după cum urmează:

Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 sunt cele prevăzute în Anexa
nr. 1 şi se compun din :

- impozit pe venit………………………………………………   133 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit…………………………   8.518 mii lei
- impozite şi taxe de proprietate…………………………… 1.990,30 mii lei
- sume defalcate din TVA…………………………………… 8.616 mii lei
- taxe pe servicii specifice……………………………………… 0,5 mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau

pe desfăşurarea de activităţi……………………………… 1.306,20 mii lei
- alte impozite şi taxe fiscale…………………………………… 128 mii lei
- venituri din proprietate………………………………………..  606 mii lei
- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi…………….296,70 mii lei
- venituri din taxe administrative, eliberări permise………  109 mii lei
- amenzi, penalităţi şi confiscări………………………………    279 mii lei
- diverse venituri……………………………………………… 14,10 mii lei
- venituri din valorificarea unor bunuri………………………. 9,2 mii lei -

subvenţii de la bugetul de stat……………………………  62 mii lei
TOTAL………………………………………………  22.068 mii lei

Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2016 sunt cele prevăzute în



Anexa nr. 2 şi se compun din :
- autorităţi  publice şi acţiuni externe……………………. 3.136 mii lei
- alte servicii publice generale……………………………. 170 mii lei
- tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi………. 270 mii lei
- ordine publică şi siguranţă naţională……………………. 595,30 mii lei
- învăţământ…………………………………………………6.778 mii lei
- sănătate……………………………………………………504 mii lei
- cultură, recreere şi religie  ………………………………. 1254 mii lei
- asigurări şi asistenţă socială…………………………… 2.712 mii lei
- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică ……………….. 3013,80 mii lei
- protecţia mediului ……………………………………………… 590 mii lei

- acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă…………. 200 mii lei
- combustibil şi energie…………………………………………2.607,56 mii lei
- transporturi……….………………………………. 2.370 mii lei

TOTAL…………………………………………… 24.200,66 mii lei
Cheltuielile de capital evidenţiate la secţiunea de dezvoltare în sumă 2.452,66 mii

lei, din bugetul local al Municipiului Brad se reflectă în Lista de investiţii conform
Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul de venituri proprii al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi
Crişan” Brad, al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad şi al Grădiniţei cu Program
Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad pe anul 2016 în sumă de 377 mii lei atât la venituri cât şi
la cheltuieli, conform Anexelor nr. 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul de venituri proprii al Serviciului Public de Desfacere, Han
Piaţă şi Obor Brad  şi al veniturilor obţinute din valorificare lemn pe anul 2016   în sumă
de 310 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. 6 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul creditelor interne în sumă de 3.000 mii lei, atât la venituri cât şi
la cheltuieli.

Se aprobă estimarea veniturilor şi cheltuielilor pentru anii 2017-2019, conform
Anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.



Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că ar dori să facă un scurt comentariu
pe marginea bugetului care este foarte dezechilibrat între venituri şi cheltuieli.

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că în anul 2016 la capitolul venituri avem o
sumă de 22 mii lei, cu o diferenţă în minus de 12 mii lei faţă de anul 2015.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că bugetul de anul acesta este foarte
mic, iar singura şansă o constituie fondul de rulment de anul trecut care va permite să
derularea unei părţi din investiţiile propuse.

Domnul Primar, Florin Cazacu mai arată faptul că în a doua parte a anului 2016
s-ar putea să se rectifice bugetul de stat, ceea ce ar ajuta şi bugetul Municipiului Brad.

De asemenea, Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că şi intrarea în
vigoare a noului Cod Fiscal la data de 01.01.2016 a creat multe probleme şi a dus la acest
dezechilibru bugetar.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că aşa cum era de aşteptat
acest subiect referitor la bugetul Municipiului Brad prezintă un interes aparte faţă de alte
subiecte care sunt supuse dezbaterii Consiliului Local.

Dumnealui arată că a participat la toate dezbaterile din comisiile de specialitate
ale Consiliului Local Brad şi ca urmare în plenul şedinţei ordinare nu ar mai trebui
reiterate discuţiile purtate pe marginea bugetului, dar doreşte să precizeze că într-adevăr
pornirea bugetară din anul 2016 pentru municipiul Brad este foarte defavorabilă, fiindcă
este cu 30% mai mică decât cea de anul trecut.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, menţionează că anul 2015 a fost cel mai
bun an din ultimii 10 ani, dovadă în acest sens fiind excedentul bugetar materializat în
fondul de rulment care va permite să fie acoperite lucrările în derulare şi jumătate din
investiţiile prognozate a se desfăşura în acest an.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, mai arată că totuşi şi în acest an se va
aduce un plus de venituri la bugetul Municipiului Brad din exploatarea forestieră de care
dispune municipiul.

Intră în sala de şedinţă, domnul consilier local, Florin Ioan Străuţ.
Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că deşi dânsul nu

face parte din Comisia  de studii economice, prognoze, buget, finanţe, totuşi a studiat
proiectul de buget al Municipiului Brad, a constatat că bugetul este mai mic în anul 2016
decât în anul 2015, dar totuşi insistă să se aloce o sumă de bani pentru reparaţii la
Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad, mai precis la terenul de baschet şi la sala de
sport, atâta timp cât există prevedere bugetară pentru terenul de sport din Cartierul Micro
1 Brad.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, menţionează că solicită
ordonatorului principal de credite, mai precis, Domnului Primar, să introducă pe lista de
investiţii reparaţiile la terenul de baschet şi la sala de sport a Colegiului Naţional „Avram
Iancu” Brad, pentru că dânsul crede că datorită tradiţiei  Colegiul Naţional „Avram
Iancu” Brad trebuie să fie primul care să beneficieze de un teren de baschet unde să se
poată organiza concursuri chiar şi de nivel judeţean.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă există prevedere
bugetară pentru subvenţie la păcură pentru anul 2016.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că pentru subvenţia la păcură este
prevăzută o sumă de 2 mld. lei la care se adaugă creditul care este neatins.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în ce priveşte reparaţiile la terenul de
baschet şi la sala de sport a  Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad a discutat cu



domnul director Ovidiu Suciu exact pe această temă.
Domnul director, Ovidiu Suciu, al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad arată

că în anul 2016 terenul de baschet va fi renovat în totalitate, iar în sala de sport se va
pune suprafaţă sintetică, investiţiile urmând să se facă din veniturile proprii ale
colegiului.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. „a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor locali în funcţie,
respectiv  9 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2016
privind  aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2016.

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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. 713/11.01.2016 a
Spitalului Municipal Brad, se înaintează spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli al
acestei instituţii pe anul 2016, avizat de către Consiliul de administraţie.

La întocmirea bugetului s-au avut în vedere sumele prognozate a fi încasate din
contractatele încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara Deva  pe
baza contractelor în anul 2016, veniturile prognozate a fi încasate în anul 2016 din
contractele încheiate cu  Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara - Deva din sume alocate
de la bugetul de stat - acţiuni, din  sumele prognozate a fi încasate de la bugetul local în
anul 2016 pentru SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – Compartiment Primire Urgenţe
(CPU) prin extindere Spital Municipal Brad – 66,2 mii lei precum şi din  veniturile
prognozate a fi încasate din prestări servicii la cerere în anul 2016 şi din concesiuni şi
închirieri în anul 2016.

Precizează că veniturile Spitalului Municipal Brad pe anul 2016 se stabilesc în
sumă de 13.628.00 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar de la finele anului 2015
în sumă 45.801,04 mii lei, iar cheltuielile bugetului Spitalului Municipal Brad se
stabilesc în sumă de 13.673.80  mii lei.

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

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre



iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Dorel Ştefan Leaha, întreabă unde se situează prognoza
acestui an faţă de realizatul anului trecut la Spitalul Municipal Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, precizează că domnul director
economic al Spitalului Municipal Brad nu este prezent la şedinţă astfel că nu are cine să
răspundă la întrebare.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în anul 2016, administraţia publică
locală Brad derulează investiţii la Compartimentul Unitatea Primire Urgenţe a Spitalului
Municipal Brad prin cofinanţare.

De asemenea,  Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că în prezent Spitalul
Municipal Brad depinde de contractul cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, care
se va încheia în luna aprilie 2016.

Tot Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că anul trecut Spitalul Municipal
Brad a realizat şi economie la cheltuielile cu căldura.

Domnul consilier local, Viorel Băda, mulţumeşte administraţiei publice locale,
respectiv Primarului şi Consiliului Local, pentru sprijinul acordat Spitalului Municipal
Brad în această perioadă când Spitalul Municipal Brad nu este în relaţii contractuale
foarte bune cu  Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, instituţie care de câte ori vine în
control aplică amenzi consistente care diminuează bugetul spitalului.

Domnul consilier local, Viorel Băda, precizează că prin aparatura medicală cu care
va fi dotat spitalul  şi eventual prin numărul medicilor noi care speră că vor veni, la
Spitalul Municipal Brad va creşte şi calitatea actului medical.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv  17
consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2016
privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI
MUNICIPAL BRAD.

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Programului
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de



interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad  în anul 2016.
Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 Agenda culturală pentru anul 2016
cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în Municipiul Brad. Cultura şi tradiţia locului
este şi va rămâne unul dintre cele mai accesibile limbaje de comunicare. Redescoperirea
şi valorificarea tradiţiilor noastre, conservarea şi promovarea culturii sunt principiile care
au stat la baza iniţierii acestui proiect de hotărâre.

Prin organizarea de programe şi activităţi culturale la nivelul Municipiului Brad în
anul 2016, dorim să desfăşurăm manifestări cultural artistice şi educative, pentru a oferi
unui public cât mai larg,  liberul acces la manifestări culturale de calitate, care vor
contribui la păstrarea tradiţiilor şi valorilor specifice. Toate aceste activităţi contribuie la
gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor
copiilor, a tinerilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber.

Ziua Eroilor şi Ziua Naţională a României, sunt evenimente cu semnificaţii
deosebite pentru poporul român, care trebuie marcate şi în Municipiul Brad. În cadrul
acestor evenimente au loc depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor, momente
cultural-artistice organizate de Casa de Cultură Brad şi Biblioteca Municipală „Gheorghe
–Pârvu” Brad.

Tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura  tradiţională
românească şi, ca atare, organizarea de activităţi cultural - educative, printre care: Ziua
Internaţională a Femeii,  Ziua internaţională a Copilului, Sărbătorile de iarnă constituie
oportunităţi de a promova o imagine a potenţialului cultural local  şi  zonal.

Sărbătoarea anuală ocazionată cu desfăşurarea  Zilelor Municipiului Brad, este o
manifestare culturală complexă, cu participarea ansamblurilor folclorice, a artiştilor
români de muzică uşoară şi populară consacraţi. Tot atunci are loc şi ceremonia de
înmânare a diplomelor şi a premiilor aprobate de Consiliul local către elevii cu rezultate
şcolare deosebite, etc.

Scopul organizării acestor activităţi şi manifestări cultural educative, artistice şi
sportive cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre, este de a satisface nevoile culturale
ale comunităţii brădene prin oferirea de produse şi servicii culturale diverse, de creştere a
gradului de acces la participarea cetăţenilor la viaţa culturală.

Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor cultural
educative, artistice şi sportive prevăzute în Anexa de la art.1 se face din bugetul local şi
din sume provenite din sponsorizări şi/sau alte venituri.

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

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii



publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în luna februarie 2016, Asociaţia
„Brad Mileniu III” împreună cu Primăria Municipiului Brad, cu Şcoala Gimnazială
„Mircea Sântimbreanu” Brad şi Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad îşi
propun să organizeze  un eveniment care să marcheze Sărbătoarea de Dragobete.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv  9
consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru”se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2016
privind  aprobarea  Programului  principalelor manifestări cultural educative, artistice
şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul
Municipiului Brad  în anul 2016.

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la
evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului
Brad pentru anul 2015

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 prevederile H.G. nr.
611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea cariere
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, am propus acordarea
calificativului final pentru activitatea desfăşurată de către doamna Bora Carmen Irina -
Secretar al Municipiului Brad în anul 2015.

În baza calificativului propus de către Consiliul Local al Municipiului Brad,
Primarul Municipiului Brad în conformitate cu prevederile art. 107, alin.2,  lit. ,,d” din
H.G. nr. 611/2008 va întocmi Raportul de evaluare al performanţelor profesionale
individuale pentru  anul 2015.

Calificativele  care pot fi acordate sunt următoarele:
- nesatisfăcător;
- satisfăcător ;
- bine ;
- foarte bine.

Criteriile de performanţă pe baza cărora se va elabora raportul de evaluare sunt



cele prevăzute în Anexa nr. 5 din H.G. nr. 611/2008.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea

proiectului de hotărâre în  forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, propune acordarea calificativului „foarte
bine” pentru activitatea desfăşurată de Secretarul Municipiului Brad în anul 2015.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2016
privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale
individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 2015.

Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind  rambursarea cheltuielilor efectuate
pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia  C.M.I.  MEDICAL SIMONA  din
incinta Dispensarului  Policlinic Brad .

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin cererea înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 30.878/13.11.2015,  Dr. Demean Simona Amalia, reprezentant
al C.M.I. MEDICAL SIMONA, a solicitat acordul pentru modernizarea cabinetului
medical pe care-l deţine cu chirie, în sensul înlocuirii tâmplăriei existente, cu tâmplărie
PVC cu geam termopan,  în scopul desfăşurării activităţii de medicină de familie, spaţiu
situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad.

În şedinţa ordinară a consiliului local din luna noiembrie 2015 în urma constatării



necesităţii executării lucrărilor întrucât tâmplăria existentă era într-o stare avansată de
uzură datorită vechimii şi a intemperiilor, domnii consilieri au acordat avizul de
principiu.

Ulterior, doamna Dr. Demean Simona Amalia  reprezentant al C.M.I MEDICAL
SIMONA, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
1552/14.01.2016 a solicitat rambursarea cheltuielilor pentru lucrările necesare executate
la spaţiul situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad,  cu destinaţia  C.M.I.
MEDICAL SIMONA, în sumă totală de 2.210,00  lei, anexând în acest sens factura
fiscală  nr. 633/08.01.2016, chitanţa de achitare a sumei nr. 427/08.01.2016  şi  Oferta de
produse.

În urma constatării efectuării lucrărilor aprobate, reprezentanţii Primăriei
Municipiului Brad au întocmit procesul verbal de recepţie nr. 32.138/17.11.2015.

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

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. „a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor locali în funcţie,
respectiv  9 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2016
privind  rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu
destinaţia  C.M.I.  MEDICAL SIMONA  din incinta Dispensarului  Policlinic Brad.

Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea  Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 106/2014 privind actualizarea şi modificarea



Documentaţiei tehnico-economice  şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii
„Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10  (DN76) – Valea Bradului – Potingani  km
5+300- km 7+300 Municipiul Brad, judeţul Hunedoara”, modificată prin H.C.L. nr.
41/2015.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 unor modificări legislative
privind lucrările de investiţii, prin adresa  nr. 1584/11.01.2016 a MINISTERULUI
DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 2901/21.06.2016 (anexată), se solicită actualizarea
Devizului General, pe surse de finanţare,  în condiţiile impuse prin art. 291 din  Legea
227/2015 privind Codul Fiscal,  care  reglementrază cota TVA la 20 %.

Totodată, prin Art. I, pct. 28 din Legea 177/30.06.2015, s-a modificat art. 40 alin.
(1) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, în sensul reglementării cotei
Inspectoratului de Stat în Construcţii la 0,5 % din valoarea autorizată fără TVA a lucrării.

Din aceste motive, s-a solicitat proiectantului general S.C. PROCONS INVEST
S.R.L. DEVA, să actualizeze Devizul General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 41/2015, precum şi cofinanţarea de la bugetul local, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 42/2015, având în vedere că obiectivul de investiţii menţionat a fost
promovat spre finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin
O.U.G. 28/2013.

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

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. „a” şi
„e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor locali în funcţie,



respectiv  9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de

hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru”se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2016
pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 106/2014
privind actualizarea şi modificarea   Documentaţiei tehnico-economice  şi a
Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare
DC-10  (DN76) – Valea Bradului – Potingani  km 5+300- km 7+300 Municipiul
Brad, judeţul Hunedoara”, modificată prin H.C.L. nr. 41/2015.

Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  de
instituire a unor  taxe speciale prevăzute de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care au obligaţia
achitării acestor taxe şi destinaţia fondurilor constituite din încasarea taxelor speciale .

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 procedurile şi cadrul legal privind
formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale  precum şi
responsabilităţile administraţiei publice locale este stabilit de prevederile art. 30 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi
completările ulterioare, dispoziţiile acesteia completându-se cu prevederile art. 484 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Actele normative menţionate impun consiliilor locale obligaţia de a adopta un
Regulament care să prevadă modalitatea de adoptare a taxelor speciale.

Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea
se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea
serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de
întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.

Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele
fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit
taxele respective.

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

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. „c” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor locali în funcţie,
respectiv  9 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2016
privind  aprobarea  Regulamentului  de  instituire a unor  taxe speciale prevăzute
de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele care au obligaţia achitării acestor taxe şi
destinaţia fondurilor constituite din încasarea taxelor speciale .

Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind  actualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor ( PAAR)  în Municipiul Brad pe anul 2016.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 Planul de analiză şi acoperire a
riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile potenţiale identificate la
nivelul Municipiului Brad, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor
respective.

Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a
sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de
urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea
riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de
urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Obiectivele PAAR sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea

manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în
baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform
schemei cu riscurile teritoriale;

b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate
asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c)  stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor
operative;

d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării
situaţiilor de urgenţă.

Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor
care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.



Actualizarea planului constă în modificările care se aduc anual la capitolele
existente ale planului cu date concrete de la sfârşitul anului 2015, date obţinute de la
Direcţia Judeţeană de Statistică a Judeţului Hunedoara.

Având în vedere aceste considerente se impune şi  actualizarea listei autorităţilor şi
factorilor cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în Municipiul Brad, listă
care face parte integrantă din plan.

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

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2016
privind  actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR)  în
Municipiul Brad pe anul 2016 .

Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  de
organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate “CANTINA DE
AJUTOR SOCIAL” Brad .

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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, Cantina de Ajutor Social Brad a
fost înfiinţată prin H.C.L. nr. 78/2005 şi a funcţionat în baza unui Regulament de
organizare şi funcţionare aprobat prin acelaşi act normativ.



Prin Avizul nr. 11.965/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici s-a
aprobat ca această cantină să funcţioneze în subordinea Serviciului Public de Asistenţă
Socială iar  prin H.C.L. nr. 71/2013 a fost aprobat un nou regulament de funcţionare al
cantinei.

Potrivit prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale “Furnizorii de servicii sociale, publici şi
privaţi, au obligaţia să revizuiască regulamentele proprii de organizare şi funcţionare în
termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”, fapt pentru care a
propus aprobarea unui nou regulament în temeiul acestui act normativ.

În articolul 3 al proiectului de hotărâre am propus ca la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri să se abroge Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2013.

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

Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier local, Iosif Manea.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local absent motivat (Iosif Manea) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2016 privind aprobarea  Regulamentului
de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate “CANTINA
DE AJUTOR SOCIAL” Brad .



Punctul nr. 14. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui
spaţiu situat în Brad, strada  Cuza Vodă, nr.12, judeţul Hunedoara.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin  cererea înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 31.137/17.11.2015, Asociaţia Speologică
„SPEOBRAD” reprezentată prin domnul Guguţ Răzvan Ioan  solicită atribuirea în
folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru stabilirea sediului şi depozitarea materialelor din
dotare.

În scopul soluţionării acestei solicitări a fost identificat imobilul din Brad,  strada
Cuza Vodă, nr.12 (fost băi populare), spaţiu situat la parter, cu intrare din exterior, cu  o
suprafaţă de 19,43 mp..

Propun,  de asemenea,  ca darea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Brad
strada Cuza Vodă, să se facă pe o perioadă de 5 ani,  prin încheierea unui Contract de
comodat, iar cheltuielile pentru utilităţi să fie suportate de către această asociaţie.

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

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

Revine în sala de şedinţă, domnul consilier local, Iosif Manea.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil cu 5 voturi „pentru”, 1 vot
„împotrivă” (Hărăguş Ioan) şi 1 „abţinere” (Adam Ionel Daniel) proiectului de hotărâre
iniţiat, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil cu
3 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” şi 2 „abţineri”  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,
Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că terenul care doreşte să fie
dat în folosinţă gratuită nu a făcut anterior obiectul vreunui contract de închiriere.

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

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2016



privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad, strada  Cuza Vodă,
nr.12, judeţul Hunedoara.

Punctul nr. 15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului de lucrări de
interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat
conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016 pe
raza Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit art.6 alin.7 din Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
„Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării
acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii
pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de
acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local.
În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi
evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi
reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”.

De asemenea, menţionează că beneficiarilor de venit minim garantat, care vor
presta lucrări de interes local, li se vor face instructaje privind normele de tehnică a
securităţii muncii, conform cerinţelor legale, iar Biroul pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat va ţine evidenţa efectuării lucrărilor  în funcţie de care vor fi plătiţi lunar.

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

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,



de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 9
consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2016
privind  aprobarea  Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua cu
personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, în anul 2016 pe raza Municipiului Brad.

Punctul nr. 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Anexei la  Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 81/2012 privind organizarea comisiilor de
specialitate, modificată prin  H. C. L. nr. 52/2013 şi H.C.L. nr. 69/2015.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 demisiei domnului consilier
local, Gheorghe Adrian Duşan, din Consiliul Local al Municipiului Brad, se impune
modificarea componenţei Comisiei nr. 2 de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură, a Comisiei nr. 4 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii şi a cetăţenilor precum şi a Comisiei nr.5
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ întrucât
domnul consilier local  făcea parte din aceste  comisii.

Având în vedere că pe locul de consilier devenit vacant s-a validat mandatul de
consilier local al doamnei Alexandra Chiş, propun modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 81/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate modificată
prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2013 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2015
în sensul înlocuirii domnului consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, cu  doamna
consilier local,  Alexandra Chiş.

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

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.



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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2016
pentru modificarea  Anexei la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr.
81/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate, modificată prin  H. C. L. nr.
52/2013 şi H.C.L. nr. 69/2015.

Punctul nr. 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Brad nr. 76/2012 privind alegerea comisiei de validare a
Consiliului Local al Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 demisiei domnului consilier
local, Gheorghe Adrian Duşan, din Consiliul Local al Municipiului Brad, se impune
modificarea componenţei comisiei de validare a Consiliului local al Municipiului Brad
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 76/2016.

Având în vedere că pe locul de consilier devenit vacant s-a validat mandatul de
consilier local al doamnei Alexandra Chiş, propun modificarea  Hotărârii Consiliului
Local nr. 76/2012 privind  alegerea în sensul înlocuirii domnului consilier local,
Gheorghe Adrian Duşan, cu  doamna consilier local,  Alexandra Chiş.

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

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de



hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 9
consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2016
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 76/2012
privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Brad.

Punctul nr. 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea  componenţei Comisiei
de avizare a cererilor de organizarea adunărilor publice din Municipiul Brad .

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit art. 8 din Legea  nr.
60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, la nivelul
tuturor consiliilor locale se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de organizare a
adunărilor publice, formată din primar, secretarul municipiului, reprezentanţi ai poliţiei şi
ai jandarmeriei.

Prin adresa nr. 2298935/13.08.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 1418/14.01.2016, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara „Decebal”
comunică noii reprezentanţi ai unităţii în Comisia de avizare a cererilor de organizare a
adunărilor publice din Municipiul Brad şi anume: domnul Hristache Laurenţiu –
Locotenent colonel, domnul Frăţilă Valeriu – Plt. maj. şi domnul  col. Ştefan Ioan.

Urmare acestor modificări intervenite în componenţa Comisiei de avizare a
cererilor de organizare a adunărilor publice din Municipiul Brad a propus modificarea
componenţei acesteia în sensul înlocuirii foştilor reprezentanţi ai Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Hunedoara „Decebal” cu noii reprezentanţi propuşi.

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

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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

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



consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de

hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2016
pentru modificarea  componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizarea
adunărilor publice din Municipiul Brad .

Punctul nr. 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 20/2013 privind aprobarea înfiinţării ,,Grupului Local de Lucru” pentru
problemele romilor şi validării ,,Planului Local de Acţiune” pentru comunităţile de
romi din Municipiul Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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, H.G. nr. 1221/2011 pentru
aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii romilor pentru perioada  2012 -2020  reglementează obligativitatea
organizării Grupului local de lucru precum şi elaborarea, potrivit Strategiei Guvernului, a
Planului local de acţiune privind incluziunea minorităţii rome şi supunerea acestora spre
aprobarea Consiliului Local prin hotărâre de consiliu local .

Prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2013 s-a aprobat înfiinţarea ,,Grupului
Local de Lucru” pentru problemele romilor şi validării ,,Planului Local de Acţiune”
pentru comunităţile de romi din Municipiul Brad.

Urmare modificărilor intervenite în componenţa Grupului Local de Lucru  pentru
comunităţile de romi din Municipiul Brad a propus modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 20/2013 în sensul înlocuirii numitului Constantin Grancea -
reprezentantul comunităţii de etnie romă din Municipiul Brad care a decedat cu domnul
Andrei Cristian, a doamnei Bianca – Asineta Leucian, reprezentantul Casei de Cultură
Brad care s-a pensionat cu domnul Cristian Nicolae Rus şi a doamnei Ioana Manea al
cărei raport de serviciu este suspendat cu domnişoara Monica Borza de la
Compartimentul  Relaţii Publice.

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

Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian.
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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 9
consilieri locali.



Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier local (lipsă vot) (Cristian Serafim
Leucian) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2016 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2013 privind aprobarea înfiinţării ,,Grupului Local
de Lucru” pentru problemele romilor şi validării ,,Planului Local de Acţiune” pentru
comunităţile de romi din Municipiul Brad .

Punctul nr. 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea  componenţei  Comisiei
Locale de Ordine Publică în Municipiul Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 Dispoziţia nr. 836/2015 s-a
suspendat de drept raportul de serviciu al doamnei Bora Irina-Carmen, din funcţia
publică de conducere de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului de
maternitate (sarcină şi lăuzie).

Ulterior, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr.837/2015, domnişoara
David Mihaela, consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic a fost promovată
temporar în funcţia de conducere, temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad,
până la revenirea pe post a titularului acestuia.

Urmare acestor modificări a propus modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
110/2012, în sensul înlocuirii doamnei Bora Carmen-Irina, Secretarul Municipiului Brad,
cu domnişoara David Mihaela, consilier juridic, promovată  temporar, în funcţia de
conducere temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, până la revenirea pe post a
titularului acestuia în componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică în Municipiul
Brad.

De asemenea, precizează că din Comisia Locală de Ordine Publică face parte
Primarul Municipiului Brad, şeful Poliţiei Municipiului Brad, şeful Poliţiei locale a
Municipiului Brad, Secretarul Municipiului Brad şi trei consilieri locali.

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

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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat (Cristian Serafim



Leucian) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2016 pentru modificarea
componenţei  Comisiei Locale de Ordine Publică în Municipiul Brad .

Revine în sala de şedinţă domnul consilier local Cristian Serafim Leucian.

Punctul nr. 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 ”Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi
persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii,
accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului
local."

Situaţiile deosebite au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Brad nr. 149/2014.

Suma aprobată prin H.C.L. nr. 149/2014,  pentru persoanele şi familiile beneficiare
de ajutor social sau pentru o persoană care face parte dintr-o familie care se află în
situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente este insuficientă
pentru acoperirea nevoilor personale  imediate precum şi pentru cheltuielile de refacere a
locuinţei.

Dat fiind că dezastrele naturale definite prin legile speciale, precum şi incendiile care
afectează imobile, generează pagube mari, conducând chiar la necesitatea reconstruirii
imobilelor afectate, astfel încât acestea nu pot  fi susţinute din venituri proprii se impune
modificarea cuantumului prevăzut la punctul 10 din Anexa la prezenta hotărâre astfel
încât punctul 10  va avea următorul cuprins:

„10. 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 10. 000 lei”.

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

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă



citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2016
pentru modificarea Hotărârii 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. 22. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 178/2015 privind  delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora atât în
intravilanul, cât şi în extravilanul Municipiului Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 urma analizării Hotărârii
Consiliului Local nr. 178/2015 de către Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara, prin
adresa nr. 9324, 38/19.10.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
2902/21.01.2016  s-a solicitat revocarea acesteia.

Revocarea este motivată de faptul că  Hotărârea de Guvern nr. 44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare (în vigoare la data până la care se putea stabili
zonarea pentru anul fiscal 2016) prevede la pct.6, alin.1 – norme metodologice pentru
aplicarea art. 247 din Legea nr. 571/2003 următoarele:

„În cazul în care la nivelul unităţii administrativ – teritoriale se impun modificări
ale delimitării zonelor, consiliile locale pot adopta hotărâri în acest sens numai în
cursul lunii mai pentru anul fiscal următor. Neadoptarea de modificări ale delimitării
zonelor  în cursul lunii mai corespunde opţiunii consiliilor locale respective de menţinere
a delimitării existente a zonelor pentru anul fiscal următor.”

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea



proiectului de hotărâre în forma prezentată.
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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2016
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 178/2015 privind  delimitarea
zonelor şi stabilirea numărului acestora atât în intravilanul, cât şi în extravilanul
Municipiului Brad .

Suplimentar 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr. 110/2014 privind  aprobarea cofinanţării de la bugetul local a
cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -10 BRAD –
VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300”, modificată prin H.C.L. 42/2015.

Domnul  preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  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 unor modificări legislative
privind lucrările de investiţii, prin adresa  nr. 1584/11.01.2016 a MINISTERULUI
DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 2901/21.06.2016 (anexată), se solicită actualizarea
Devizului General, pe surse de finanţare,  în condiţiile impuse prin art. 291 din  Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal,  care  reglementează cota TVA la 20 %.

Totodată, prin Art. I, pct. 28 din Legea nr. 177/30.06.2015, s-a modificat art. 40
alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, în sensul reglementării
cotei  Inspectoratului de Stat în Construcţii la 0,5 % din valoarea autorizată fără TVA a
lucrării.

Din aceste motive, s-a solicitat proiectantului general S.C. PROCONS INVEST
S.R.L. DEVA, să actualizeze cofinanţarea de la bugetul local, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 42/2015, având în vedere că obiectivul de investiţii menţionat a fost
promovat spre finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin
O.U.G. nr. 28/2013.

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

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,



domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Vasile Podaru, 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, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. „a” şi
„e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor locali în funcţie,
respectiv  9 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam,  supune la vot proiectul de
hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2016
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 110/2014 privind  aprobarea
cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului
„MODERNIZARE DC - 10 BRAD – VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300”,
modificată prin H.C.L. 42/2015.

Punctul nr. 23. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată
în semestrul II al anului 2015.

Domnii consilieri locali au luat act despre acest Raport.

Punctul nr. 24. Informarea nr. 2.977/22.01.2016 privind cauzele aflate pe
rolul instanţelor de judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este
parte.

Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.

Punctul nr. 25. Adresa nr. 48/14.01.2016 a C.A.R. CRIŞANA I.F.N. prin care
se solicită scutirea de la plata impozitului potrivit prevederilor Codului Fiscal.

Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă.

Suplimentar 2. Adresa nr. 48/14.01.2016 a C.A.R. CRIŞANA I.F.N. prin care se
solicită scutirea de la plata impozitului potrivit prevederilor Codului Fiscal.

Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă.



Suplimentar 3. Adresa nr. 112/15.01.2016 a C.A.R. ZARAND I.F.N. Brad. prin
care se solicită scutirea de la plata impozitului potrivit prevederilor Codului Fiscal.

Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă.

Referitor la cele trei adrese depuse de C.A.R.- urile care funcţionează în
Municipiul Brad, domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că aceste C.A.R.- uri doresc
să fie scutite de impozit fiindcă funcţionează ca asociaţii non-profit, iar printr-o hotărâre
a Consiliului Local Brad s-a prevăzut că asociaţiile non - profit sunt scutite de impozit.

Domnul Primar, Florin Cazacu îi solicită doamnei Gabriela Rozalia Şortan,
inspector în cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale –
Compartimentul Taxe şi Impozite Locale, să facă o prezentare a acestei stări de fapt.

Doamna Gabriela Rozalia Şortan, inspector în cadrul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale – Compartimentul Taxe şi Impozite Locale,
precizează că potrivit unei hotărâri a Consiliului Local Brad, aprobată în temeiul noului
Cod Fiscal, există posibilitatea ca asociaţiile non-profit să fie scutite de plata impozitului,
iar potrivit Statutului propriu C.A.R.-urile sunt asociaţii non-profit.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, precizează că legea permite dar
nu obligă.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, solicită un punct de vedere al
Compartimentului Juridic cu privire la această situaţie.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că C.A.R.-urile potrivit statutului
sunt asociaţii non-profit, însă Consiliul Local poate reveni asupra hotărârii prin care
asociaţiile non-profit sunt scutite de impozit prin intermediul unei inţiative legislative.

Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă consilierii ce să răspundă celor trei adrese
în contextul în care, potrivit unei estimări făcute de inspectorii din cadrul  Serviciului
Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale – Compartimentul Taxe şi
Impozite Locale, influenţa impozitului pentru cele trei C.A.R.-uri este în jur de 20 mii
lei.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că această situaţie
este similară cu cea a taxelor şi impozitelor locale şi crede că ar fi bine să se facă o
petiţie către Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara sau către Guvernul României că
prevederile Codului Fiscal erau incomplete la data adoptării hotărârii privind taxele şi
impozitele locale.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit Codului Fiscal, asociaţiile
non-profit pot fi scutite de plata impozitului cu acordul consiliului local, deci Codul
Fiscal nu impune scutirea.

Domnul consilier local, Ioan Hărăguş, întreabă că de ce C.A.R. -urile nu plătesc
impozit dacă până acum au plătit.

Domnul consilier local Dorel Ştefan Leaha, arată că doar din anul 2016,  C.A.R.-
urile nu mai plătesc impozit, ca urmare a hotărârii adoptată de Consiliul Local Brad  în
baza noului Cod Fiscal.

Domnul consilier local, Mircea Incău, arată că nu este normal să fie scutite
C.A.R.- urile de impozit atâta timp cât au spaţii pe care le dau în chirie, deci nu pot fi
asociaţii non-profit.

Domnul Primar, Florin Cazacu, propune să se dea un răspuns celor trei adrese
după ce vor fi consultate şi alte administraţii publice locale învecinate pentru a se vedea
cum procedează în asemenea cazuri şi după coroborarea tuturor informaţiilor cu



legislaţia în vigoare.
Domnii consilieri locali sunt de acord cu propunerea Domnului Primar, Florin

Cazacu.

Suplimentar 4. Adresa nr. 3.370/26.01.2016 a Colectivului cadrelor didactice de
la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad.

Domnii consilieri locali au luat act despre această adresă.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Planul de şcolarizare 2016-2017

se intenţionează reducerea cu o clasă a numărului de clase a IX-a de la Colegiul Naţional
„Avram Iancu” Brad, iar în data de 02.02.2016 va avea o discuţie cu doamna inspector
şef de la Inspectoratul Şcolar Judeţean.

Domnul consilier local, Mihai Mureş, întreabă care este motivaţia reducerii
numărului de clase.

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că motivaţia ar fi reducerea numărului de
copii.

Domnul director al Colegiului Naţional ”Avram Iancu” Brad, Ovidiu Suciu,
precizează că este o directivă a Uniunii Europene ca 60% dintre elevi să fie cuprinşi în
licee tehnologice şi doar 40% în licee vocaţionale.

De asemenea, domnul director, Ovidiu Suciu, mai arată că dânsul nu vede nici un
impediment să fie în continuare 5 clase de a IX-a la Colegiul Naţional ”Avram Iancu”
Brad, că la acest colegiu vin elevi nu doar din Brad şi din localităţile limitrofe Bradului,
ci şi din alte 3 comune din judeţul Arad şi anume: Hălmagiu, Hălmăgel şi Vârfurile.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că această hotărâre nu este la îndemâna
Consiliului Local Brad sau a Primarului, care au pârghii doar pentru sprijinirea unor
investiţii, subordonarea colegiului fiind faţă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara.

Tot, Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că administraţia publică locală susţine
existenţa a 5 clase de a-IX-a, dar trebuia ca şi conducerea colegiului împreună cu
sindicatul din învăţământ să aibă o atitudine mai fermă şi să solicite de la început 5 clase
iar nu 4 de clasa a-IX-a.

Suplimentar 5. Nota nr. 3684/27.01.2016 a Biroului pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat privind avizarea unui schimb de terenuri pe strada
Republicii, având în vedere că terenul aparţine domeniului privat al municipiului Brad şi
nu are acces la drumul public.

Domnii consilieri locali au luat act despre această notă şi au dat avizul de
principiu.

Suplimentar 6. Adresa nr. 3863/28.01.2016 a Rotary Club Brad prin care se
propune un parteneriat între această asociaţie şi Primăria Municipiului Brad pentru
derularea a 2 proiecte pilot şi anume: dotarea Spitalului Municipal Brad cu veselă,
lenjerie de pat, aparatură şi dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi.Parteneriatul va consta
în includerea unei sigle comune  Rotary Club Brad şi Primăria Municipiului Brad pe
bunurile donate.

Punctul 17. Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că doreşte că la viitoarea şedinţă

ordinară a Consiliului Local Brad să iniţieze un proiect de hotărâre prin care impozitul pe



clădirile nerezidenţiale aparţinând persoanelor fizice să fie redus cu 50% în temeiul Legii
Munţilor Apuseni.

În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu, arată că în acest caz influenţa asupra
bugetului municipiului Brad va fi de 40 mii lei.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, întreabă de ce nu se poate
reduce impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice la clădirile nerezidenţiale.

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că autoritatea deliberativă poate lua
orice iniţiativă, însă să fie perfect legală şi să nu prejudicieze bugetul local.

Doamna Gabriela Rozalia Şortan, inspector în cadrul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale – Compartimentul Taxe şi Impozite Locale,
menţionează că persoanele juridice care nu îşi fac reevaluare anul acesta plătesc mai
puţin.

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă dacă S.C. ENERGY SERV
BUCUREŞTI a  început lucrările pentru realizarea centralei pe biomasă.

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că nu au început, dar că administraţia publică
locală Brad poate să  pună la dispoziţie, SC ENERGY SERV BUCUREŞTI un spaţiu
pentru birouri în Brad pe strada Cuza Vodă.

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 28
ianuarie 2016.

Brad, 28.01.2016

SECRETAR,
MIHAELA DAVID


