ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 28 aprilie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 28 aprilie 2016 s-a făcut în data de 22.04.2016 prin Dispoziţia nr. 311/22.04.2016
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 22.04.2016, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi la început, 16 consilieri locali, iar un consilier local şi-a
anunţat întârzierea ( Florin Ioan Străuţ) din toţi cei 17 consilieri locali în funcţie.
La şedinţă au participat 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în
satul Ruda Brad, domnul Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn şi domnul
Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad un delegat sătesc fiind absent: domnul
Hărăguş Marin Constantin- delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi c.j. David Mihaela care
prin Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere temporar
vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru îngrijirea
copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora – Secretarul
Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A., domnul Ioan Cobori – Manager al Spitalului Municipal Brad, domnul
Lucian Miron – Director Medical al Spitalului Municipal Brad, domnul Gabriel Stănescu
– Director Economic 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 31 martie 2016 care a fost aprobat cu „16 voturi pentru” un consilier local
şi-a anunţat întârzierea (Florin Ioan Străuţ).
Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 08 aprilie
2016 care a fost aprobat cu „16 voturi pentru” 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, Aurel Vasile Circo, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2016 a
bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local
Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice şi a
Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC
NR. 22 ŞI A REŢELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL
HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2016 datorată
de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei Municipiilor din România –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2016 datorată
de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
,,AQUA PREST HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2016 datorată
de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 4,
scara 1, Blocul 1, strada 9 Mai din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei
Şerban Maria Ana - fostă chiriaşă – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
8. Informarea nr.14.387/21.04.2016 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
9. Analizarea unor cereri şi adrese:
- Petiţia nr. 12509/04.04.2016 a domnului Păclişan Nicolae;
- Petiţia nr. 12508/04.04.2016 a domnului Dina Sevastian;
- Cererea nr. 17/07.04.2016 a doamnei Leucian Adina Maria şi a domnului Leucian

Cristian Serafim.
10. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următorul punct:
Suplimentar 1. Cererea nr. 14.648/25.04.2016 a Despărţământului Zarand -Brad al
ASTRA.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune aprobării suplimentarea
propusă care se aprobă cu „16 voturi pentru”, un consilier local şi-a anunţat întârzierea
(Florin Ioan Străuţ).
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune aprobării Ordinea de zi
în ansamblul ei care se aprobă cu „16 voturi pentru”, un consilier local şi-a anunţat
întârzierea (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 aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul I 2016 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 49 alin. 12
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobare
Consiliului Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă
execuţia bugetară a anului precedent, fapt pentru care am iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2016 a bugetului
Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad .
În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul I 2016 a bugetului local al Municipiului Brad, după cum urmează:
- la venituri în sumă de 6.904.958 lei din care la secţiunea de funcţionare
6.468.444 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 436.514 lei;
- la cheltuieli în sumă de 4.337.058 lei, din care la secţiunea de funcţionare
3.973.088 lei şi la secţiunea de dezvoltare 363.970 lei;
- şi un excedent bugetar de 2.567.900 lei din care la secţiunea de funcţionare
2.495.356 lei şi la secţiunea de dezvoltare 72.544 lei, conform Anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe

trimestrul I 2016 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după
cum urmează:
- la venituri în sumă de 3.361.764 lei ;
- la cheltuieli în sumă de 3.055.575 lei;
- un excedent bugetar de 306.189 lei, conform Anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
În articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare a
creditelor interne după cum urmează:
- la venituri în sumă de 3.000.000. lei;
- la cheltuieli în sumă de 841.284 lei;
un excedent de 2.158.716 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, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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 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, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2016 privind aprobarea
execuţiei bugetare pe trimestrul I 2016 a bugetului Municipiului Brad şi ale
instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad .
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentaţiilor tehnicoeconomice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE
PUNCT TERMIC NR. 22 ŞI A REŢELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL

BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Proiectul nr. 859/2016 elaborat de
S.C. Gevis Proteam S.R.L. Deva a fost promovat pentru continuarea lucrărilor de
reabilitare şi modernizare a sistemului public de termoficare, având ca efecte finale
diminuarea pierderilor tehnologice de energie termică, creşterea performanţelor
economice ale acestuia şi îmbunătăţirea confortului pentru utilizatorii sistemului.
Proiectul vizează ample lucrări de reabilitare a reţelelor termice existente, precum
şi modernizarea Punctului termic nr. 22 prin echiparea cu echipamente energetice
performante, reabilitarea şi recompartimentarea clădirii, refacerea reţelelor de utilităţi
pentru serviciile interne, dotarea cu aparate de măsură şi control.
Dată fiind oportunitatea absolută a realizării lucrării de investiţii pentru PT 22, cu
reţele aferente, a iniţiat prezentul proiectul de hotărâre, prin care a propus:
- aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cuprinse în Proiectul nr. 859/2016,
respectiv “MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 22 ŞI A REŢELELOR
AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” şi a Devizului
general reprezentând costurile estimative ale investiţiei.
- aprobarea Devizului general al investiţiei în valoare totală de 3.333.662 lei cu
TVA inclus, din care C+M = 2.672.052 lei.
- aprobarea finanţării obiectivului de investiţii nominalizat, prin Programul
“Termoficare 2006-2015, căldură şi confort”, aprobat prin H.G. 462/2006 şi Ordinul
M.A.I. 124/2012, cu prelungire pentru perioada 2016-2020.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian întreabă cât este partea de
contribuţie a Consiliului Local de la buget?
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo precizează că bugetul local este
de 30 % contribuţie şi 70 % cofinanţare de la bugetul de stat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo mai arată că valoarea acestui
obiectiv este mai mare cu 6 miliarde vechi întrucât o coloană de agent termic de la PT
nr.22 la PT nr.9 a rămas nemodernizată neputând fi finanţată pe proiectul de modernizare
a PT 9 constatându-se în cei trei ani de funcţionare că există deficienţe din acest motiv şi
ca atare s-a suplimentat proiectul de modernizare al PT nr.22.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2016 pentru aprobarea
Documentaţiilor tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de
investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 22 ŞI A REŢELELOR
AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul
2016 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei Municipiilor din
România – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în anul 1996 prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 55/1996 s-a aprobat afilierea Municipiului
Brad la Federaţia Municipiilor din România.
Prin adresa nr.616/20.04.2016 a Asociaţiei Municipiilor din România înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 14.239/20.04.2016 se solicită efectuarea plăţii sumei
de 4.368,50 lei, sumă ce reprezintă cotizaţia aferentă anului 2016.
Menţionează că valoarea anuală a cotizaţiei de 0,30 lei/locuitor/an a fost aprobată
de către Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor prin Hotărârea A.G.A nr. 127 din
data de 29 iunie 2007 iar decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul bugetar
51.02 ”Autorităţi publice ” cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2016 privind aprobarea
plăţii cotizaţiei pentru anul 2016 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru
al Asociaţiei Municipiilor din România.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul
2016 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local
nr.116/2008, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”.
Această asociere între unităţile administrativ teritoriale ale Judeţului Hunedoara are
drept scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
în localităţile situate pe Valea Streiului, Mureşului şi Crişului, precum şi pentru creşterea
capacităţii de atragere de fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor
necesare în infrastructura aferentă acestor servicii.
Prin Hotărârea nr. 25/2015 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA PREST” HUNEDOARA s-a aprobat metodologia de calcul a
cotizaţiei pentru anul 2016, de 0,55 lei/locuitor, aplicată la populaţia după domiciliu,
furnizată de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara la data de 1 ianuarie 2015 precum
şi cotizaţia pentru anul 2016 a Municipiului Brad în cuantum de 8,855 lei iar decontarea
acestor cheltuieli se face de la capitolul bugetar 51.02. ”Autorităţi publice ” cu încadrarea
în limita creditelor bugetare aprobate.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea

proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2016 privind aprobarea
plăţii cotizaţiei pentru anul 2016 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul
2016 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local
nr.60/2009, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Hunedoara”.
Prin adresa nr.66/18.01.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 3464/26.01.2016 se comunică hotărârea A.G.A. din data de
25.01.2016 prin care se stabileşte cotizaţia de membru a asociaţiei, pentru anul 2016 la

suma de 1,00 leu/locuitor/an conform situaţiei statistice primite de la Direcţia Judeţeană
de Statistică Hunedoara şi anume 16.202 locuitori la data de 21.01.2016.
Valoarea anuală a cotizaţiei a fost aprobată de către Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor
Judeţul Hunedoara” prin Hotărârea A.G.A din data de 25.01.2016 iar decontarea acestor
cheltuieli se face de la capitolul bugetar 51.02.”Autorităţi publice ” cu încadrarea în limita
creditelor bugetare aprobate.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2016 privind aprobarea
plăţii cotizaţiei pentru anul 2016 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a
Deşeurilor Judeţul Hunedoara”.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru
locuinţa nr. 4, scara 1 din Blocul 1 de pe strada 9 Mai din Municipiul Brad, Judeţul
Hunedoara, doamnei Şerban Maria Ana - fostă chiriaşă – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta

expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că doamna Şerban Maria - Ana prin
cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 6786/19.02.2016, solicită o
nouă repartiţie pentru locuinţa nr. 4, scara 1 din Blocul 1 de pe strada 9 Mai din
Municipiul Brad, judeţul Hunedoara.
Menţionează că, doamna Şerban Maria – Ana a fost beneficiara Contractului de
închiriere nr. 160/22.02.2000.
Din actele prezentate rezultă că fosta chiriaşă - doamna Şerban Maria – Ana, la
această dată datorează Primăriei Municipiului Brad suma de 2.152.66 lei, din care chirie
restantă 953,60 lei, penalităţi de întârziere la plata chiriei 298,75 lei, dobândă
penalizatoare 900,31 lei, sumă pe care se angajează să o achite eşalonat în tranşe de
200.00 lei/lună iar Asociaţiei de Proprietari nr. 8 datorează suma de 4.937,54 lei, sumă pe
care se angajează să o achite eşalonat în tranşe lunare de 167,00 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, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă
citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2016 privind aprobarea
unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 4, scara 1 din Blocul 1 de pe strada 9 Mai din
Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei Şerban Maria Ana - fostă chiriaşă.
A ajuns domnul consilier local, Florin Ioan Străuţ.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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 temeiul prevederilor
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad şi având în
vedere că domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, care a fost ales în funcţia de
preşedinte de şedinţă în luna februarie 2016 şi-a epuizat mandatul de preşedinte de
şedinţă, se impune adoptarea unui proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte
de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna mai 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, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo propune ca pentru următoarele
trei luni, potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului
Local Brad, aprobat prin H.C.L. nr. 137/2015, să conducă şedinţele de consiliu domnul
consilier local Viorel Băda.
Domnul consilier local Viorel Băda a fost ales cu unanimitate de voturi să conducă
lucrările şedinţelor de consiliu pentru următoarele 3 luni, începând cu luna mai 2016.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Punctul nr. 8. Informarea nr.14.387/21.04.2016 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. 9. Analizarea unor cereri şi adrese:
- Petiţia nr. 12509/04.04.2016 a domnului Pâclişan Nicolae adresată S.C.
TERMICA BRAD S.A şi spre ştiinţă Primarului Municipiului Brad şi Consiliului Local al
Municipiului Brad, în care acesta solicită să se procedeze la o analiză obiectivă a modului
de plată a agentului termic având în vedere că din luna martie 2010 este debranşat de la
reţeaua de termoficare.
Domnii consilieri locali au luat act despre petiţie şi consideră că S.C. TERMICA
BRAD S.A. trebuie să formuleze un răspuns competent.
- Petiţia nr. 12508/04.04.2016 a domnului Dina Sevastian adresată S.C.
TERMICA BRAD S.A şi spre ştiinţă Primarului Municipiului Brad şi Consiliului Local al
Municipiului Brad, în care acesta solicită să se procedeze la o analiză obiectivă a modului
de plată a agentului termic având în vedere că din luna octombrie 2010 este debranşat de
la reţeaua de termoficare.
Domnii consilieri locali au luat act despre petiţie şi consideră că S.C. TERMICA
BRAD S.A. trebuie să formuleze un răspuns competent.
Domnul Primar, Florin Cazacu solicită domnului director al S.C. TERMICA BRAD
S.A., ing. Adrian Grosu, să efectueze demersuri în scris către ANRSC cu privire la plata
energiei termice de către cetăţenii care nu au raporturi contractuale cu furnizorul de
energie termică.
Domnul director al S.C. TERMICA BRAD S.A. precizează că dumnealui a discutat
aceste probleme telefonic cu ANRSC dar nu are un răspuns în scris în acest sens.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că este necesar să se obţină punctul de
vedere al ANRSC în scris ca el să poată fi comunicat şi cetăţenilor fie prin ataşament la
răspunsul dat petiţiilor, fie prin crearea unui site oficial al S.C. TERMICA BRAD S.A..
- Cererea nr. 17/07.04.2016 a doamnei Leucian Adina Maria şi a domnului
Leucian Cristian Serafim adresată Primăriei Municipiului Brad şi spre ştiinţă
Consiliului Local al Municipiului Brad în care susnumiţii, în calitate de asociaţi în cadrul
S.C. CRISTIAN PREST INSTAL S.R.L., propun un parteneriat cu privire la terenul cu o
suprafaţă de 177 mp. înscris în C.F. nr. 66334 Brad, amplasat în vecinătatea imobilului în
care îşi desfăşoară activitatea Administraţia Financiară Brad.
La cererea formulată, Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat şi
Compartimentul juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, au
întocmit o notă din care rezultă că articolele la care fac referire solicitanţii cuprind noţiuni
legate de definirea locaţiunii bunurilor şi a preţului locaţiunii. De asemenea, potrivit
legislaţiei în vigoare bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile,
imprescriptibile şi insesizabile şi pot concesionate sau închiriate prin licitaţie publică. Ca
atare, suprafaţa de teren solicitată nu poate face obiectul unui parteneriat, ci fiind un bun
care aparţine domeniului public poate concesionat sau închiriat prin licitaţiei publică în
schimbul unei redevenţe, respectiv chirie.
Nota nr. 14325/20.04.2016 a fost completată cu punctul de vedere al domnului
Viceprimar Aurel-Vasile Circo din care rezultă că cererea în discuţie ar putea avea ca

soluţie delimitarea terenului respectiv prin plantarea unor arbuşti ornamentali şi echiparea
terenului cu mobilier adecvat iar S.C. CRISTIAN PREST INSTAL S.R.L. urmând să
menţină curăţenia şi să întreţină mobilierul urban.
Domnul consilier local Mihai Mureş întreabă care este contribuţia solicitanţilor,
care este contribuţia municipalităţii şi care este scopul final al S.C. CRISTIAN PREST
INSTAL S.R.L.?
Domnul consilier Cristian Serafim Leucian precizează că societatea al cărei asociat
este, a propus un parteneriat cu privire la terenul în discuţie, în sensul de a amenaja în
zonă un mic părculeţ pe care doreşte să-l întreţină, dar nu sub aspectul închirierii sau
concesionării terenului şi nici sub aspectul plantării unor copaci ornamentali sau flori, ci
societatea va pune la dispoziţie doar calea de acces către teren.
Domnul Primar Florin Cazacu menţionează că în acea zonă se poate amenaja un
spaţiu de recreere cu minim de dotări datorită suprafeţei mici, spaţiu care să fie întreţinut
de către angajaţii Primăriei Municipiului Brad.
Suplimentar 1. Cererea nr. 14.648/25.04.2016 a Despărţământului Zarand Brad al ASTRA prin care se solicită un acord de principiu în vederea dării în folosinţă
gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în curtea Casei de Cultură Brad pentru înscrierea
acestui Despărţământ la grefa Judecătoriei Brad în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Domnii consilieri locali au luat act de cerere şi au dat un acord de principiu în
condiţiile existenţei acordului celorlalte asociaţii care au sediile în spaţiul respectiv,
urmând să se iniţieze proiect de hotărâre în acest sens.
Punctul 10. Diverse.

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 28
aprilie 2016.

Brad, 28.04.2016

SECRETAR,
MIHAELA DAVID

