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PROCES -VERBAL
încheiat azi, 28 septembrie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 28 septembrie 2017 s-a făcut în data de 22.09.2017 prin Dispoziţia nr.
729/22.09.2017,
emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu
prevederile art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare
la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din
Municipiul Brad, precum şi în Periodicul de informare al Consiliului Municipal
Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 22.09.2017, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie.
La şedinţă au participat 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc
în satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn
şi domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi c.j. David Mihaela
care prin Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere
temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru
îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora –
Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu – Director al S.C.
Termica Brad S.A., domnul jr. Ioan Cobori – Managerul Spitalului Municipal Brad,
domnul dr. Ştefan Lucian Miron - Director Medical al Spitalului Municipal Brad,
domnul ec. Gabriel Lungu – Director Financiar al Spitalului Municipal Brad şi
domnul Cristian Neamţu – reprezentant al L&C Consulting.
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 de îndată din 10 august 2017 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”.
Supune de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliul
Local Brad din 07 septembrie 2017 care a fost aprobat cu 17 voturi "pentru”.
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul
local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea
inclusiv, are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului
local.
(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, Dorin Sorin David, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2017– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind concesionarea Serviciul Public de Salubrizare al
Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi
menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ prin procedura
simplificată - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a terenului de sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad, pe strada
Aleea Privighetorilor, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei L&C
Consulting a două spaţii - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan
Urbanistic Zonal pentru „extinderea şi amenajarea construcţiei existente în sala de
evenimente” în Brad, str. Lunca, nr. 25, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind instituirea unei restricții a vitezei de deplasare a
autovehiculelor la intersecţia străzii Vânătorilor cu strada Decebal - iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind realizarea unor treceri pentru pietoni în
Cartierul Micro 1 din municipiul Brad, județul Hunedoara - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 11 din blocul ANL
2010, scara B, etaj II, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara - iniţiat de

Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 16/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent
al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice
locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari
şi nefinanciari şi a componentei variabile remuneraţiei membrilor consiliului de
administraţie precum şi a directorului și a contabilului şef al SC TERMICA BRAD
S.A. - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
12. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese.
- Cererea nr. 24.212/14.09.2017 a domnului Sava Voicu Constantin –
administrator al SAVA VOICU CONSTANTIN ÎI.
- Adresa nr. 24.669/20.09.2017 a Colegiului Național „Avram Iancu” Brad.
- Adresa nr. 1948/19.09.2017 a Grădiniţei ”Floare de Colţ” Brad.
13. Informarea nr. 24525/19.09.2017 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
14. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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. Adresa nr. 907/25.09.2017,
Cloşca şi Crişan” Brad.

a Şcolii Gimnaziale „Horea,

Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului
ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune aprobării
suplimentarea propusă care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune aprobării Ordinea de
zi în ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în
ordinea aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
Municipiului Brad pe anul 2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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.

18294/19.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
24065/20.09.2017, Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara a
comunicat suma de 620 mii lei care a fost alocată Municipiului Brad prin Decizia
Şefului A.J.F.P. Hunedoara nr. 4/18.09.2017, după cum urmează: suma de 623 mii lei
pentru achitarea drepturilor salariale ale asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi suma de
-3 mii lei pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii
defavorizate în scopul participării în învăţământul preşcolar, potrivit Legii nr.
248/2015.
Totodată, s-au încasat venituri în plus faţă de cele prognozate în sumă de 48,63
mii lei.
În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2017 se stabileşte
la venituri în sumă de 29.189,79 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 29.787,22 mii lei.
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 se modifică cu suma de
668,63 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 07.02 – „Impozite și taxe pe proprietate”………………….…...15 mii lei;
- 11.02 – ” Sume defalcate din TVA„……………………….….620 mii lei;
- 33,02 - „Venituri din prestări servicii si alte activităţi”……… 12 mii lei;
- 37,02 - „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”……… 12 mii lei;
- 39,02 - „Venituri din valorificarea unor bunuri” …………… 9,63 mii lei
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 se modifică cu suma de
668,63 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 54.02. ”Alte servicii publice generale”…………………………..10 mii lei
- 65.02. ”Învățământ”………………………………………….….- 3 mii lei
- 67.02. „Cultură, recreere și religie”…………..…….…..…….15,63 mii lei
- 68.02.” Asigurări și asistență socială”…………………………..620 mii lei
- 70.02. ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”…………………17 mii lei
- 81.02 - „Combustibil și energie”……………………..……… … 6 mii lei;
conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Având în vedere că de la întocmirea proiectului de hotărâre şi până la
dezbaterea acestuia s-au încasat în plus venituri, domnul Primar, Florin Cazacu
propune următorul amendament:
La venituri: Cap. 48.02 Sume primite de U.E. - fondul social European s-a
alocat 123 mii lei;
La cheltuieli: suma s-a repartizat pe următoarele capitole bugetare:
65.02 „Învăţământ” 25 mii lei pentru proiectul POCU „Comunitatea Brad –
acceptă sprijinul nostru”;
70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” 98 mii lei pentru proiectul
POCU „Dezvoltare Locală Integrată în comunităţile marginalizatr – regiuni mai
puţin dezvoltate” - reabilitare termică blocuri.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune la vot amendamentul
prezentat de domnul Primar, Florin Cazacu, care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 111/2017 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea Serviciului Public
de Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii
de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei
sau îngheţ prin procedura simplificată – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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. 79/2015 s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică a Serviciului Public de
Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe
căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau
îngheţ.
Urmare modificărilor legislative în domeniul achiziţiilor publice se impune
aprobarea unor noi documentaţii necesare atribuirii Serviciului Public de Salubrizare
al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice
şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.
Atribuirea contractului se va face prin procedura simplificată, valoarea maximă
a contractului va fi de 600.000 lei fără TVA iar perioada de derulare a contractului

de servicii va fi de 3 ani. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate –preţ.
Totodată, propune împuternicirea Primarului Municipiului Brad, domnul
Florin Cazacu, pentru a semna Contractul de concesiune servicii cu câştigătorul
procedurii simplificate precum şi raportul procedurii pentru activitatea de curăţare şi
transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora
pe timp de polei sau îngheţ.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă ce se întâmplă dacă
valoarea contractului se depăşeşte?
Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde că pe parcursul a 3 ani se va verifica
procedura, dar angajarea cheltuielilor se va face cu încadrarea în suma alocată prin
contract.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
112/2017 privind concesionarea Serviciului Public de Salubrizare al
Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile
publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ
prin procedura simplificată.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de

organizare şi funcţionare a terenului de sport cu gazon sintetic situat în municipiul
Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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. 131/2015 s-a aprobat obiectivul de investiţii "AMENAJARE TEREN DE SPORT
CU DOTĂRI AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO – 1, MUNICIPIUL BRAD,
JUDEŢUL HUNEDOARA" a cărui valoare estimată a lucrărilor a fost de 3.730,11
mii lei inclusiv TVA din care C+M = 2.725,46 mii lei inclusiv TVA.
Amenajarea susmenţionată a cuprins două obiective:
1.AMENAJARE TEREN DE SPORT MINIFOTBAL ŞI HANDBAL;
2.AMENAJARE TEREN DE SPORT MINIFOTBAL, BASCHET ŞI
FOTBAL TENIS, VESTIAR.
Pentru degrevarea bugetului local de unele cheltuieli din venituri proprii, s-a
încercat accesarea unei finanţări din fonduri europene nerambursabile, situaţie în care
obiectivul propus ar fi beneficiat de îmbunătăţiri semnificative.
Datorită faptului că accesarea acestor fonduri nu a fost posibilă, s-a propus
realizarea investiţiei în două etape, astfel încât valoarea lucrărilor să poată fi susţinută
în totalitate de la bugetul local.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2016 s-a aprobat Devizul
general pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT
MINIFOTBAL ŞI HANDBAL”, municipiul Brad, judeţul Hunedoara, cu o valoare
totală de 529,100 lei inclusiv TVA din care C+M = 521,400 lei inclusiv TVA.
În data de 27.06.2017 a avut loc recepţia terenului de sport cu gazon sintetic şi
împrejmuire încheindu-se procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.
18.055/27.06.2017.
Pentru buna desfăşurare a activităţilor recreative, sportive cât şi pentru
organizarea unor diverse evenimente, în vederea sprijinirii dezvoltării sportului şi a
creşterii numărului de practicanţi este necesar şi oportun a se aproba acest
regulament de organizare care să instituie regulile de conduită ale participanţilor la
activităţi, precum şi obligaţiile personalului care asigură întreţinerea spaţiilor şi
funcţionarea dotărilor puse la dispoziţia publicului.
Totodată este justificată instituirea şi perceperea unei taxe speciale de utilizare
a dotărilor existente, care să compenseze cheltuielile proprii ale contului. Acest buget
va fi inclus în bugetul local al Municipiului Brad la cap. 67- Cultură, recreere, religie,
subcapitol 67.02.05 – Servicii recreative şi sportive.
Domnul Primar, Florin Cazacu propune următorul amendament:
În cazul organizării unor competiţii sportive de către persoane juridice, tariful
să fie de 300 lei/competiţie cu condiţia ca durata competiţiei să nu depăşească două
săptămâni.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre

iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune la vot amendamentul
prezentat de domnul Primar, Florin Cazacu, care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
113/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
terenului de sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad, pe strada Aleea
Privighetorilor, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
Asociaţiei L&C Consulting a două spaţii – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 Asociaţia non profit L&C
Consulting este o asociaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, apolitică şi cu
caracter umanitar, înfiinţată în scopul de a promova dezvoltarea socio – economică şi
turistică a judeţului Hunedoara, prin organizarea de acţiuni şi de programe sociale,
economice şi turistice care să pună în valoare întregul potenţial al judeţului.
De asemenea, experienţa în accesarea de fonduri europene permite asociaţiei
atragerea de fonduri pe noul program de finanţare european POCU 2014-2020 pentru
a presta servicii de asistenţă socială populaţiei defavorizate din municipiul Brad,
servicii acordate cu titlu gratuit acestora şi crearea de noi locuri de muncă (cca 15

locuri de muncă) pentru asigurarea serviciilor sociale pe termen lung.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2016 privind darea în folosinţă gratuită
Asociaţiei „L&C CONSULTING” s-a aprobat darea în folosinţă gratuită a unui
spaţiu de 96,39 mp., spaţiu situat în Brad, str. Aleea Patriei, etaj I, în scopul înfiinţării
unui grup de lucru.
În baza H.C.L. nr. 74/2016 s-a încheiat Contractul de comodat nr.
18438/14.06.2016 pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data de 15.06.2016.
Prin adresele nr. 22/01.09.2017 şi nr. 23/01.09.2017 a Asociaţiei L&C
Consulting înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 23229/01.09.2017 şi nr.
24201/14.09.2017, domnul Neamţu Cristian Corneliu, în calitate de preşedinte al
Asociaţiei L&C Consulting, solicită suplimentarea spaţiului acordat în baza H.C.L.
nr. 74/2016 cu încă aproximativ 100 mp, pentru o perioadă de 10 ani pentru
înfiinţarea unui cabinet medical, antreprenoriat şi desfăşurarea activităţilor de
asistenţă socială.
În imobilul de pe strada Aleea Patriei, la etajul I, s-a mai identificat un spaţiu
în suprafaţă de 100,71 mp, compus din: bucătărie S– 6,06 mp; sală mese S - 9,55 mp
şi baie S – 11,90 mp,. În prezent spaţiul este fără utilizare iar costurile de întreţinere
sunt din bugetul local. Prin proiectul derulat Asociaţia L&C Consulting suportă
costurile de amenajări interioare şi utilităţi pe toată perioada de desfăşurare a
activităţii.
Astfel a propus darea în folosinţă gratuită a acestor spaţii prin încheierea unui
Contract de comodat cu o perioadă de valabilitate de 10 ani, începând cu data de
01.10.2017.
La expirarea termenului, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin
încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr.
74/2016.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care cu 6 voturi „pentru” şi o
„abţinere” (Vasile Bârea) dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, doamna
consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care cu 5 voturi
„pentru” şi 2 „abţineri” (Vasile Bârea şi Dorin Sorin David) dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice
şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, precizează că ceea ce se
intenţionează să se facă de către Asociaţia L&C Consulting este un lucru foarte bun,
precum şi angajarea unui număr de 15 persoane, dar trebuie urmărit şi prevăzut în
contract că dacă nu se realizează obiectivul într-un anumit termen să existe
posibilitatea de reziliere a contractului.
Domnul consilier local, Vasile Bârea solicită ca reprezentantul L&C Consulting
să precizeze ce s-a realizat până acum, ce se dorește a se realiza în continuare, de
unde rezultă cele 15 locuri de muncă şi să se prevadă în contract posibilitatea de
reziliere într-un anumit termen dacă nu se realizează obiectivul propus, pentru că este
vorba de un spaţiu destul de mare care nu trebuie utilizat necorespunzător.
Domnul Cristian Neamţu, reprezentant al L&C Consulting arată că a trecut mai
mult de un an de când au venit la Brad şi au iniţiat acest proiect, că între timp au
amenajat spaţiul, au investit 9 mil. lei, de o lună lucrează deja 4 angajaţi, în data de
29.09.2017 va fi prezentată deschiderea oficială la sediul Primăriei Municipiului
Brad, ocazie cu care vor prezenta în detaliu proiectul, se angajează ca după 3 ani să
mai creeze şi alte locuri de muncă, iar acest spaţiu îl solicită pentru că trebuie să aibă
condiţii pentru un cabinet medical, care va fi dotat de către asociaţie, de asemenea
vor angaja un medic şi o asistentă medicală, în iarnă vor face şi o deschidere oficială,
iar intenţia dumnealor este să rămână la Brad şi după finalizarea proiectului să
dezvolte serviciile pe termen lung.
Doamna consilier local, Cornelia Golea întreabă la ce se referă activitatea
medicală, și dacă se va desfăşura în cadrul programului de asigurare medicală?
Domnul Cristian Neamţu, răspunde că vor fi servicii sociale, medicină de
familie, care se vor desfăşura pentru persoanele defavorizate având în vedere şi
prevederile legislative în domeniul serviciilor sociale care impun existenţa unor
echipe mixte formate din poliţist local, asistentă medicală şi asistent social, ce se vor
deplasa la cazurile de violenţă în familie, de asemenea din luna noiembrie 2017,
tinerii care doresc să-şi deschidă o afacere vor primi consiliere în acest domeniu şi
obţinerii finanţărilor necesare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin acest proiect se vor reabilita,
îmbunătăţii condiţiile termice interior şi exterior a blocurilor în care locuiesc familii
cu probleme sociale şi anume blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, blocul 60
de pe strada Aleea Patriei, urmând să mai fie identificate şi alte imobile, respectiv
grupuri ţintă din zone marginalizate.
Domnul Primar, Florin Cazacu mai arată că în data de 29.09.2017 va avea loc
deschiderea oficială a activităţii ce se va desfăşura în urma parteneriatului cu
Asociaţia L&C Consulting, astfel că doreşte să le mulţumească în mod oficial
reprezentanţilor asociaţiei pentru felul în care au gestionat acest proiect, dar totodată
precizează că trebuie foarte bine cuantificate utilităţile pe activitatea dumnealor,
pentru că lor li se pune doar spaţiul la dispoziţie, predarea spaţiului urmând să se facă
prin încheierea unui proces verbal.
Domnul Primar, Florin Cazacu întreabă ce structură va avea personalul, cum se
va face selecţia de personal ţi pe ce perioadă vor fi angajaţi?
Domnul Cristian Neamţu răspunde că vor fi angajaţi 30 de luni, serviciile vor fi
pe mai multe domenii şi anume, pentru copii: asistent social, tehnician, psiholog,
mediator social; pentru adulţi tot la fel, apoi un alt domeniu va fi pe antreprenoriat şi

va cuprinde cursuri de instruire, de asemenea în cadrul proiectului mai sunt doi
parteneri: S.C. INTERLOG Brad care va organiza cursuri de formare profesională şi
Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad unde se doreşte construirea unui
teren de sport şi a două centre, unul de dans şi unul de instrumente muzicale, în
cadrul proiectului urmând să se achiziţioneze şi echipament sportiv care poate fi
închiriat de persoanele interesate.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
114/2017 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei L&C Consulting a două
spaţii .
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „extinderea şi amenajarea
construcţiei existente în sala de evenimente” în Brad, str. Lunca, nr. 25, judeţul
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 H.C.L. nr.
77/29.06.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanismului din
Municipiul Brad precum şi ale Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010 s-au făcut
demersurile de informare şi consultare a publicului privind aprobarea documentaţiei
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „extinderea şi amenajarea construcţiei
existente în sala de evenimente” în Brad, str. Lunca, nr. 25, judeţul Hunedoara.
Ţinând cont de Avizul Tehnic nr.8/3/20776/04.08.2017 al Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local Brad, de Raportul
informării şi consultării publicului nr. 21.496/08.08.2017, precum şi de Punctul de
vedere nr. 21.497/08.08.2017 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea
celor solicitate.
Menţionează că beneficiar al proiectului este doamna CLONDA LENUŢA .
Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al
Municipiului Brad, urmând ca eliberarea autorizaţiei de construire să se facă în
concordanţă cu prevederile acestora precum şi ale Legii nr. 350/2001, cu modificările
şi completările ulterioare.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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. 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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
115/2017 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic
Zonal pentru „extinderea şi amenajarea construcţiei existente în sala de
evenimente” în Brad, str. Lunca, nr. 25, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind instituirea unei restricţii a vitezei
de deplasare a autovehiculelor la intersecţia străzii Vânătorilor cu strada Decebal –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 siguranţa circulaţiei rutiere pe
drumurile publice presupune responsabilităţi majore, atât din partea Poliţiei Rutiere,
cât şi din partea administratorului drumului public, aşa cum rezultă din prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată.
Prin adresa nr. 558355/19.06.2017, Inspectoratul
de Poliţie Judeţean
Hunedoara – Poliţia Municipiului Brad – Formaţiunea Rutieră, înregistrată la

Primăria Brad sub nr. 17.354/19.06.2017 se aduce la cunoştinţă faptul că la intersecţia
străzilor Vânătorilor cu Decebal s-au produs mai multe accidente rutiere care au fost
soldate cu răniri de persoane şi însemnate pagube materiale.
Prin aceeaşi adresă se solicită a se lua urgent măsuri de remediere a
deficienţelor constatate privind semnalizarea rutieră, marcarea configuraţiei
intersecţiei şi toaletarea vegetaţiei din zona drumului public.
Urmare a celor solicitate şi a situaţiei concrete din teren propune instituirea
unei restricţii a vitezei de deplasare a autovehiculelor, la max. 30 km/h, la intersecţia
străzii Vânătorilor cu strada Decebal din municipiul Brad, judeţul Hunedoara.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care cu 6 voturi „pentru” şi unul „împotrivă” (Dorin Sorin
David) dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam arată că este foarte bună intenţia
poliţiei, dar problema foarte mare este că la venirea dinspre Staţia PECO OMV nu se
respectă indicatoarele rutiere, deşi drumul este semnalizat corespunzător.
Domnul consilier local, Vasile Bârea preciează că este inutilă această măsură
de reducere a vitezei pentru că în zona respectivă vor mai fi accidente pentru că nu se
vede şoseaua care vine din oraş şi merge spre Deva, iar singura soluţie ar fi un sens
giratoriu pentru că sunt mai multe intrări, poliţia trebuind să găsească alte soluţii de
evitare a accidentelor.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, arată că ar trebui un selector de
bandă pentru că un sens giratoriu ar fi cam mic.
Domnul consilier local, Adrian Petruş menţionează că s-a deplasat azi,
28.09.2017, cu reprezentanţi ai Poliţiei Rutiere în zona respectivă şi aceştia îşi menţin
solicitarea de amplasare a unui indicator cu reducerea vitezei la 30 km/h, căci nu ar fi
altă soluţie, fiindcă toaletarea pomilor s-a făcut, iar un selector de bandă nu se poate
face pentru că nu permite ecartamentul şi ca urmare trebuie adoptată această măsură
de reducere a vitezei.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că restricţia trebuie să fie la urcare
pe strada Decebal, la intersecţia străzii Vânătorilor cu strada Decebal.
Domnul consilier local, Mihai Mureş arată că ar trebui făcut un marcaj
rezonant.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că în zonele cu case nu este
permis marcaj rezonant, iar recomandarea poliţiei este reducerea vitezei de circulaţie
la 30 km/h.
Domnul consilier local, Iosif Manea sugerează ca intrarea pe strada Decebal şă
se facă după Obelisc.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că nu se poate fiindcă nu este o
intersecţie tip cruce şi nu pot urca maşinile de mare tonaj.

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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. 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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
116/2017 privind instituirea unei restricţii a vitezei de deplasare a
autovehiculelor la intersecţia străzii Vânătorilor cu strada Decebal.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind realizarea unor treceri pentru
pietoni în Cartierul Micro 1 din municipiul Brad, judeţul Hunedoara – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 siguranţa circulaţiei rutiere pe
drumurile publice presupune responsabilităţi majore, atât din partea Poliţiei Rutiere,
cât şi din partea administratorului drumului public, aşa cum rezultă din prevederile
Secţiunilor a III-a şi a IV-a şi ale art. 59 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, precum şi ale art. 5 din Codul Rutier.
Având în vedere intensificarea traficului auto din municipiul Brad, în scopul
sporirii siguranţei pietonilor propune realizarea unor treceri pentru pietoni pe strada
Victoriei la intersecţia cu strada Libertăţii, pe strada Dacilor în dreptul blocului ANL
2010 şi pe strada Aleea Privighetorilor spre baza sportivă în dreptul Şcolii
Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad.
În susţinerea celor de mai sus s-a solicitat Avizul de principiu din partea
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara – Serviciul Rutier.
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 republicată, privind obligaţiile
administratorului de drumuri publice, precum şi ale art. 33 din O.U.G. nr. 195 / 2002
privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărârea consiliului local adoptată, împreună cu Planul de Situaţie la scara 1 : 500,
vor completa documentaţia ce se va înainta Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Hunedoara – Serviciul Rutier, în vederea obţinerii Avizului.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că ar mai trebui o trecere de pietoni
pe strada Libertăţii în dreptul brutăriei S.C. DANDY CAR PAN.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, arată că ar trebui încă o trecere de pietoni
pe strada Minerilor, în dreptul brutăriei PAN AUR.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, sugerează să se mai facă o trecere de
pietoni pe strada Avram Iancu, în dreptul supermarketului LIDL.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan spune că ar mai trebui o trecere de
pietoni pe strada Cuza Vodă, de la Oficiul Poştal spre Parcul Tineretului.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că va solicita Poliţiei Rutiere un
aviz în acest sens ca urmare a discuţiilor purtate în plenul Consiliului Local.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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. 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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
117/2017 privind realizarea unor treceri pentru pietoni în Cartierul Micro 1
din municipiul Brad, judeţul Hunedoara.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, solicită domnului preşedinte
de şedinţă, Dorin Sorin David, să-i permită să părăsească lucrările şedinţei, având în
vedere că are o inspecţie la Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad unde
îndeplineşte funcţia de director.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, îi permite să părăsească
lucrările şedinţei, după ce solicită acordul consilierilor locali.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului
domeniului public al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 3 alin. 4
din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare, „Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor
este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau
de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu
sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean”.
În anul 2015 s-a promovat realizarea obiectivului de investiții "AMENAJARE
TEREN DE SPORT CU DOTĂRI AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO – 1,

MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA" care a avut ca prim punct
achiziţionarea terenului în suprafaţă de 3394 mp.
Ulterior achiziţionării terenului s-a întocmit documentaţia tehnică de către SC
ILCOR CONSULTING SRL Deva, urmând ca în baza autorizaţiei de construire
nr.69/23.12.2016 să se realizeze obiectivul propus.
În data de 27.06.2017 a avut loc recepţia terenului de sport cu gazon sintetic şi
împrejmuire, situat în municipiul Brad, strada Aleea Privighetorilor, nr. 5, judeţul
Hunedoara, identificat prin C.F. nr. 66.338 Brad, nr. topo. 66338, încheindu-se
procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 18.055/27.06.2017.
Pentru ca acest obiectiv de investiţii să poată fi pus în valoare se impune ca
acesta să fie inventariat în domeniul public al Municipiului Brad iar valoarea cu care
se completează domeniul public al municipiului Brad este de: 790.803 lei compusă
din 517.055 lei valoarea investiției cu TVA și 273.748 lei valoarea de achiziţie a
terenului.
Totodată, în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului
Brad, atestat prin HGR nr. 1352/2001 la poziţiile 29, 33 şi 41 se găsesc 3 sectoare de
drumuri vicinale care comunică între ele şi care, ulterior, au fost clasificate ca drum
comunal: DC 170B Mesteacăn.
Cele trei sectoare de drum sunt următoarele:
- poziţia nr. 29 – Drum vicinal „CAP – Dealul bisericii – Runc” - ramificaţie
din DN 76 km 34+600, lăţime 4 m;
- poziţia nr.33 – Drum vicinal „Valea Simească” – ramificaţie din DN
76km.34+240, lăţime 5m;
- poziţia nr.41 - Drum vicinal „Depozit explosiv” care uneşte cele două
drumuri vicinale definite mai sus, lăţime 3m.
Pentru modernizarea drumului comunal şi obţinerea finanţării din fonduri
externe s-a întocmit un proiect de către S.C. SERCOTRANS S.R.L. Deva,
denumirea obiectivului de investiţii fiind „MODERNIZAREA DC 170 B
MESTEACĂN – MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”. Lungimea
totală a drumului comunal, măsurată cu aparatură de specialitate este de 5,75
km(5.741m).
Astfel, propune completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al municipiului Brad cu o nouă poziţie aşa cum este prezentată în anexă şi,
totodată propune abrogarea poziţiilor nr. 29, nr. 33 şi nr. 41.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local lipsă vot (Ancuţa Florentin
Miheţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2017 privind completarea
inventarului domeniului public al Municipiului Brad.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr.11 din
blocul ANL 2010, scara B, etaj II, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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. 22.065/17.08.2017 doamna Vlad Bianca solicită
predarea locuinţei nr. 11 deţinută cu chirie, în blocul ANL 2010, scara B, etaj II situat
în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara ca urmare a achiziţionării unui imobil cu
destinația de locuinţă.
Precizează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2017 s-a aprobat, prin H.C.L.
nr. 22/2017, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2017.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 22/2017, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
24.047/12.07.2017 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei
HEPCAL DANA LUCIANA, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei
locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii

publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul
de hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local lipsă vot (Ancuţa
Florentina Miheţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2017 privind
repartizarea locuinţei nr.11 din blocul ANL 2010, scara B, etaj II, situat în
Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad,
aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi
serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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. 16/2017 s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local
al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad.
Prin Legea-cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice se propune reîncadrarea pe funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţii
corespunzătoare vechimii în muncă şi stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Brad.
În urma concursului pentru recrutarea a 5 funcţionari publici de execuţie
organizat în data de 23.08.2017, au fost declaraţi admişi 3 candidaţi, conform
Raportului final al concursului nr. 22710/25.08.2017. Astfel, au fost ocupate,
începând cu data de 11.09.2017, următoarele posturi:
Inspector, grad profesional superior la Biroul Urbanism Amenajarea
Teritoriului, Investiţii;
Inspector, grad profesional asistent la Serviciul Public Comunitar Local de

Evidență a Persoanelor – Stare Civilă;
Inspector, grad profesional asistent la Biroul Administrarea Domeniului Public
şi Privat.
De asemenea, 2 funcţionari publici debutanţi, la expirarea perioadei de stagiu,
au fost numiţi în funcţie publică definitivă, grad profesional asistent, la Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – Stare Civilă şi la Serviciul
Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale – Compartiment Executări
Silite.
Conform Raportului final al examenului de promovare nr. 22105/17.08.2017, 2
funcţionari publici de execuţie au fost promovaţi în grad profesional imediat superior
celui deţinut, respectiv un inspector, grad profesional principal, de la Compartimentul
Situaţii de Urgenţă şi unul de la Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale – Impunere, Constatare, Control au promovat în funcţia publică de
execuţie de inspector, grad profesional superior.
Precizează că, în urma modificărilor susmenţionate, Organigrama şi Statul de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile
publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad îşi păstrează
numărul total de 132 de posturi, încadrându-se în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 (fără
a se modifica numărul maxim de posturi de 159), ale O.U.G. nr. 2/2015 şi ale
prevederilor art. 100, art.107 şi art. 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionează că la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
prevederile H.C.L. nr. 106/2017.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai
Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul
de hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local lipsă vot (Ancuţa
Florentina Miheţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2017 pentru
modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate
al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al
Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad.
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre pentru stabilirea indicatorilor de
performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile remuneraţiei
membrilor consiliului de administraţie precum şi a directorului şi a contabilului
şef al SC TERMICA BRAD S.A. – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 indicatorii-cheie de performanţă
pentru acordarea componentei variabile a remuneraţiei pentru administratori permit
părţilor interesate să analizeze aspectele importante ale remuneraţiei acestora.
Indicatorii de performanţă sunt clasificaţi ca financiari şi nefinanciari. ICP
nefinanciari sunt prin natura lor operaţionali şi de guvernanţă corporativă.
Fiecare autoritate publică tutelară trebuie să stabilească obiectivele, ţintele şi
indicatorii-cheie de performanţă din categoriile de indicatori aplicabili categoriei
întreprinderii publice.
În procesul de stabilire a denumirii, a numărului şi importanţei indicatorilorcheie de performanţă se au în vedere obiectivele de performanţă aferente.
Criteriile folosite pentru alegerea indicatorilor de performanţă trebuie:
a) să fie în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
b) să fie importante pentru îndeplinirea obiectivelor de politică ale Guvernului
şi ale autorităţii publice tutelare;
c) să aibă legătură cu rezultatele favorabile din sectorul economic;
d) să fie în relaţie cu obţinerea unor rezultate favorabile pentru fiecare
întreprindere publică, corespunzător domeniului de activitate în care operează
întreprinderea publică.
Indicatorii-cheie de performanţă sunt selectaţi pentru determinarea
componentei variabile a remuneraţiei administratorilor.
Structurile de guvernanţă corporativă din cadrul fiecărei autorităţi publice
tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari şi
nefinanciari de performanţă potriviţi, în concordanţă cu interesele întreprinderii
publice.
Criteriile folosite pentru selectarea ICP trebuie să îndeplinească, dar fără a se
limita la acestea, următoarele cerinţe:

a) să fie specifice, măsurabile, orientate în timp, posibil de obţinut;
b) să fie general aplicabile în cadrul sectorului de activitate, acolo unde este
posibil;
c) să fie transparente;
d) să fie verificabile în mod independent;
e) să ia în calcul obiectivele, ţintele şi rezultatele stabilite pentru întreprinderea
publică;
f) să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice.
Setul de indicatorii-cheie de performanţă elaborat pentru a fi folosit de către
fiecare întreprindere publică trebuie stabilit şi echilibrat într-o asemenea manieră
încât să nu ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele întreprinderii publice sau
să afecteze operaţiunile financiare în mod negativ.
Indicatorii-cheie de performanţă selectaţi în conformitate cu prezentele norme
se supun aprobării autorităţii publice tutelare sau adunării generale a acţionarilor,
după caz, şi vor fi folosiţi ca bază de negociere pentru indicatorii de performanţă
financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai
Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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. 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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul
de hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local lipsă vot (Ancuţa
Florentina Miheţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2017 pentru
stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a

componentei variabile remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie
precum şi a directorului şi a contabilului şef al SC TERMICA BRAD S.A..
Punctul nr. 12. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese.
- Cererea nr. 24.212/14.09.2017 a domnului Sava Voicu Constantin –
administrator al SAVA VOICU CONSTANTIN ÎI. prin care se solicită aprobarea
prelungirii Contractului de închiriere pe o perioadă de 5 (cinci) ani pentru spaţiul
deţinut în Brad, strada Liceului, nr. 13, întrucât la fiecare prelungire de contract
trebuie reactualizate o mulţime de acte solicitate de ENEL şi alţi furnizori de servicii.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă şi sunt de
acord cu prelungirea Contractului de închiriere cu perioada solicitată.
-Adresa nr. 24.669/20.09.2017 a Colegiului Național „Avram Iancu”Brad
prin care se solicită nominalizarea persoanelor care vor face parte din Consiliului de
Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad în anul şcolar 2017-2018.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă şi sunt
de acord cu renominalizarea domnului consilier local Ionel Daniel Adam şi a
doamnei consilier local, Claudia Mager pentru a face parte din Consiliul de
Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad, în anul şcolar 2017-2018.
-Adresa nr. 1948/19.09.2017 a Grădiniţei ”Floare de Colţ” Brad prin care
se solicită avizul de principiu pentru executarea lucrării „Reparaţie curentă instalaţie
de apă-îmbunătăţiri” cu încadrarea în alocaţia bugetară existentă, cu menţiunea că
valoarea sa va fi amortizată într-un an, prin eliminarea consumului de energie
electrică de la boilere şi a pierderilor de apă rece în actuala reţea şi în conducta de
recirculare apă caldă menajeră. La această adresă, este ataşată şi o Notă a Serviciului
Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale în care se arată că în bugetul
Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad a fost alocată suma de 50 mii lei pentru lucrarea
„Reparaţie curentă instalaţie de apă-îmbunătăţiri”.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă şi sunt
de acord cu executarea lucrării.
Punctul nr. 13. Informarea nr. 24525/19.09.2017 privind cauzele aflate pe
rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această informare.
Suplimentar 1. Adresa nr. 907/25.09.2017 a Şcolii Gimnaziale „Horea,
Cloşca şi Crişan” Brad prin care se solicită avizul pentru transformarea postului de
Laborant debutant – studii medii în Laborant II – studii superioare, pentru efectuarea
demersurilor necesare în vederea ocupării acestui post de către titulara unităţii
şcolare, Gavrilă Camelia-Silvia Ana, care are studii superioare, conform prevederilor
art. 250 lit. c) din Legea nr. 1/2011 şi ale art. 1 alin. (5) din Ordinul M.E.N. nr.
5138/2014.

Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă şi dau
avizul pentru transformarea postului dar cu încadrarea în prevederile legale.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 văzând prevederile
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad şi având în
vedere că domnul consilier local, Dorin Sorin David care a fost ales în funcţia de
preşedinte de şedinţă pentru perioada iulie 2017- septembrie 2017 îşi va epuiza
mandatul de preşedinte de şedință, se impune adoptarea unui proiect de hotărâre
privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 3 luni,
începând cu luna octombrie 2017.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Adina Beciu dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai
Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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 doamnul consilier local Cornelia Golea.
Doamna consilier local, Cornelia Golea propune ca domnul Ioan Hărăguş să
conducă şedinţele de consiliu pentru următoarele trei luni.
Consilierii locali sunt de acord ca domnul Ioan Hărăguş să conducă şedinţele
de consiliu pentru următoarele trei luni.
Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 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, Dorin Sorin David, supune la vot proiectul
de hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local lipsă vot (Ancuţa
Florentina Miheţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2017 privind
alegerea preşedintelui de şedinţă.
Domnul Primar, Florin Cazacu doreşte să informeze consilierii locali despre
câteva probleme care privesc comunitatea şi anume:
- în data de 28.09.2017 s-a depus la Compartimentul Urbanism,
Amenajarea Teritoriului documentaţia pentru eliberarea Autorizaţiei de construire
pentru noua Centrală Termică;
- în data de 22.09.2017 s-a depus la S.C. TRANSGAZ documentaţia
pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor în vederea realizării conductei de
gaz, iar S.C. TRANSGAZ a dat asigurări că această lucrare va fi cuprinsă în bugetul
de anul viitor al societăţii, urmând să înceapă construcţia conductei;
- în ce priveşte subvenţia pentru energia termică asigurată populaţiei,
există necesar pentru lunile noiembrie 2017-decembrie 2017, iar pentru lunile
ianuarie 2018 – martie 2018 s-a formulat o solicitare la minister, dar dacă nu se va
aproba, va trebui ca suma să fie prevăzută în bugetul Municipiului Brad pe anul 2018;
- energia termică se va furniza populaţiei începând cu data de
01.11.2017.
Domnul ing. Adrian Grosu – Director al S.C. Termica Brad S.A. precizează că
reparaţiile sunt efectuate, au avut ceva probleme cu acoperişul centralei şi cu o
conductă pe care a căzut un plop, dar lucrările sunt rezolvate, precum şi contractul cu
firma care furnizează păcura este încheiat până la 31.12.2017, acum au început
angajările de personal sezonier, în data de 11.10.2017 vor umple conductele cu apă,
iar în 16.10.2017 vor începe probele.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă care este situaţia cu
Punctul Termic nr. 22?
Domnul ing. Adrian Grosu – Director al S.C. Termica Brad S.A. răspunde că
la începutul lunii octombrie se primesc echipamentele.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că se va deplasa la Bucureşti, tocmai
pentru rezolvarea problemelor la Punctul Termic nr.22.
Domnul Primar, Florin Cazacu mai arată că administraţia locală se confruntă
cu solicitări foarte multe pentru tăieri de arbori, în urma furtunii care a avut loc în
data de 17.09.2017, însă se va încerca în paralel să se planteze arbori de talie medie şi
mică, de asemenea sunt în derulare două proiecte pe partea de infrastructură rutieră şi
anume asfaltarea satului Valea Brad şi a străzii Crişan, iar pentru anul 2018 trebuie
cuprins în lista de investiţii realizarea unui pod la Potingani.
Punctul nr. 14. Diverse.
Domnul delegat sătesc de la Ruda Brad, Liviu Groza, solicită să se plombeze
drumul în satul Ruda-Brad, să se facă toaletarea arborilor pe drumul de acces spre sat
şi să se repare cele două podeţe sparte, unul pe drumul spre Biserica Ortodoxă din sat

şi unul spre gura de mină Hârnic.
Domnul Cristian Serafim Leucian, reprezentant al cetăţenilor de pe strada
Trandafirilor din Municipiul Brad, solicită ca pe această stradă să se amplaseze un
indicator de circulație cu sens unic, pentru că strada nu are trotuar decât pe o parte,
iar dacă trec 2 maşini de tonaj mare una pe lângă alte există riscul să fie afectate
clădirile, lăţimea carosabilului nu permite circulaţia pe două sensuri şi de asemenea
mai arată că tot dumnealor au mai formulat o adresă către S.C. TERMICA BRAD
S.A. în care au solicitat ca un număr de 5 familii să fie racordate la reţeaua de
energie termică, dar nu au primit nici un răspuns.
Domnul consilier local, Mihai Mureş menţionează că ar trebui întocmit un
tabel cu toţi cetăţenii de pe strada Trandafirilor pentru a se vedea dacă doresc toţi ca
circulaţia rutieră să se facă doar pe un sens sau doresc doar unii dintre ei.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că pe strada respectivă se doreşte un
singur sens cu excepţia riveranilor, însă dacă se stabileşte un singur sens se vor crea
nemulţumiri pentru cetăţenii din capătul străzii care vor trebui să ocolească mult
pentru a ajunge la domiciliu, dar este pertinentă solicitarea de restricţionare a
circulaţiei la 3,5 tone, însă trebuie şi acordul Poliţiei Rutiere, astfel că solicitarea
acestora va fi analizată de Consiliul Local al Municipiului Brad.
Domnul ing. Adrian Grosu – Director al S.C. Termica Brad S.A., precizează că
în ce priveşte cererea de racordare a celor 5 familii la reţeaua de agent termic în
sistem centralizat se poate face prin investiţie – extindere conductă şi redimensionare
pentru a fi debit.
Domnul Primar, Florin Cazacu îl întreabă pe domnul Cristian Serafim Leucian
cum de a ajuns să aibă încredere atât de mare în sistemul public de furnizare a
agentului termic.
Domnul Cristian Serafim Leucian, răspunde că activitatea domnului Primar,
Florin Cazacu l-a determinat să aibă încredere și în sistemul public de furnizare a
agentului termic.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad
din data de 28 septembrie 2017.

Brad, 28.09.2017
SECRETAR,
MIHAELA DAVID

