
1

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 28 noiembrie  2013, cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 28 noiembrie 2013 s-a făcut în data de 22.11.2013 prin Dispoziţia nr.
557/22.11.2013 emisă de Primarul Municipiului Brad,  în conformitate cu prevederile
art. 39, alin.1 şi alin. 3 şi 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 22.11.2013, conform tabelului
existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.

La şedinţă au fost prezenţi, la început 13 consilieri locali în funcţie, 2 consilieri
locali anunţându-şi întârzierea (Fabius Tiberiu Kiszely,  Florin Ioan Străuţ), 2
consilieri locali fiind absenţi (Aurel Vasile Circo, Daniel Ionel Adam).Ulterior au fost
prezenţi un număr de 14 consilieri locali în funcţie ( a ajuns domnul consilier local
Fabius Tiberiu Kiszely)  şi, în cele din urmă, au fost prezenţi un număr de 15
consilieri locali în funcţie ( a ajuns domnul consilier local Florin Ioan Străuţ).

În calitate de invitaţi au participat: domnul Jurca Florin – Manager al Spitalului
Municipal Brad, domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului
Municipal Brad, domnul Ciota Ioan – Director medical al Spitalului Municipal Brad,
doamna ec. Mariana Bordea - contabil - şef al  S.C. TERMICA BRAD S.A.,  domnul
ing. Adrian Grosu – director al S.C. TERMICA  BRAD  S.A. doamna  Adina Niţă –
administrator special al S.C. Acvacalor S.A. - în insolvenţă, domnul Emil Boghean-
consilier juridic al S.C. Avacalor S.A. - în insolvenţă, administratori şi preşedinţi ai
asociaţiilor de proprietari din municipiul Brad.

La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti din cele patru sate aparţinătoare
Municipiului Brad şi anume: domnul Marin Constantin Hărăguş – delegat sătesc  în
satul Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul Ruda Brad, Iulian
Simedrea – delegat sătesc în satul  Mesteacăn şi domnul  Pavel Pistrilă – delegat
sătesc în satul Valea Brad.

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora - Secretar al Municipiului Brad.

Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă,  prevederile art. 40,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia,  invitându-i  pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia Imnul
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Naţional al României.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, supune spre

aprobare  procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30 octombrie 2013, procesul
verbal al şedinţei de îndată din 11 noiembrie 2013 şi procesul verbal al şedinţei de
îndată din 23 noiembrie 2013. Toate procesele verbale au fost aprobate cu
unanimitate de voturi, respectiv  cu  13  voturi pentru.

În continuare doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, îl
invită pe domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan,  să  preia conducerea
şedinţei.

Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, îl
roagă pe domnul Primar, Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2014 – iniţiat de primarul municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea
sălii de mese a Cantinei de ajutor social din subordinea Consiliului Local al
Municipiului  Brad, în scopul organizării de mese festive, pentru anul 2014 – iniţiat
de primarul municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale  pentru folosirea
căminelor culturale  din satele aparţinătoare Municipiului Brad, în scopul desfăşurării
unor activităţi, pentru anul 2014 – iniţiat de primarul municipiului Brad.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru utilizarea domeniului
public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în
regim de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2014 – iniţiat de primarul municipiului
Brad.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru producerea,
transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către SC TERMICA BRAD SA –
iniţiat de primarul municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui Club al Pensionarilor
din Municipiul Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice a Spitalului
Municipal Brad -  iniţiat de primarul municipiului Brad.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru Spitalul Municipal Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan
Urbanistic Zonal pentru „Schimbare destinaţie mansardă în spaţiu comercial” în
Brad, str. Luncii, nr. 26, judeţul Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului Brad.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
171/2011 privind înregistrarea Municipiului Brad în Sistemul Naţional Electronic de
Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar – iniţiat de primarul
municipiului Brad.

11. Informarea nr.15877/21.11.2013 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.

12. Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu,  propune suplimentarea proiectului ordinii de zi

cu următoarele :
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   1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2013 al Spitalului Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea numărului burselor şcolare ce se vor
acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în
semestrul I al anului şcolar 2013-2014 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice – iniţiat de Primarul Municipiului Brad

4. Proiect de hotărâre  pentru numirea unui consilier local în Comisia de
atestare, respectiv în Comisia de contestaţii conform Regulamentului privind
procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de
,,administrator imobile”, aprobat prin HCL nr. 98/2013 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de facturare a energiei
termice pentru populaţia municipiului Brad  în sezonul rece 2013-2014 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura
în luna decembrie 2013 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi a Revelionului – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.

    7. Adresa nr. 79/14.10.2013 a C.S. ,,Armata Aurel” Brad.
8. Cererea nr. 16266/28.11.2013 a Grupului de Iniţiativă-Asociaţia Brădişor.

Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
Preşedinte de şedinţă,   Dorel Leaha-Ştefan, supune aprobării suplimentarea propusă
şi cu  majoritate de voturi „pentru” se aprobă.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, supune aprobării  Ordinea
de zi în ansamblul ei  şi  cu  13 voturi „pentru”, se  aprobă.

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

Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2014.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan,  dă cuvântul domnului
Primar,  Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere prevederile
Codului fiscal – Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ţinând cont de Referatul nr. 14904/31.10.2013 al Compartimentului
impozite şi taxe locale, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014.

Astfel pentru determinarea impozitelor pe clădiri pentru persoanele fizice s-au
luat în considerare valorile impozabile pe mp. de suprafaţă construită desfăşurată a
clădirii, stabilită conform Codului Fiscal cu modificările şi completările ulterioare la
care s-a propus aplicarea unei cote de 0,1% .

Pentru  persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri cu
excepţia celor dobândite prin succesiune legală, a propus respectarea impozitului
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stabilit de Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare,  (majorarea cu 65%
pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, majorarea cu 150 %
pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, majorarea cu 300 %
pentru a treia locuinţă şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu).

Pentru determinarea impozitelor pe clădiri la persoanele juridice s-a propus
aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirilor înregistrate în
contabilitatea acestora, iar în cazul în care clădirile nu au fost reevaluate în ultimii 3
ani s-a propus aplicarea cotei de 10% asupra valorii de inventar şi în cazul în care
clădirile nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani s-a propus aplicarea cotei de 30% asupra
valorii de inventar.

Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în intravilanul
localităţii a propus aplicarea nivelurilor impozabile stabilite de HGR nr. 1309/2012  pe
cele patru zone din Municipiul Brad.

Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţii se determină prin
înmulţirea suprafeţei de teren exprimată în hectare cu nivelul impozitului stabilit
potrivit art. 258 alin. 6 din Codul fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont  de categoria de folosinţă ţi rangul localităţii.

Pentru terenurile situate în extravilan a propus delimitarea unei singure zone
atât pentru Municipiul Brad cât şi pentru satele aparţinătoare: Mesteacăn, Ţărăţel,
Valea Bradului, Ruda Brad  şi Potingani.

Pentru determinarea impozitului pe mijloacele de transport a propus să se ţină
cont de tipul mijlocului de transport şi de suma prevăzută în HGR nr. 1309/2012  pe
fiecare 200 cm3 capacitate cilindrică sau fracţiune din aceasta.

A propus ca limitele maxime din HGR nr.1309/2012 pentru eliberarea
certificatelor, avizelor, autorizaţiilor pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi
publicitate, impozitul pe spectacole să fie majorat  cu   10%  şi sunt cele  din Anexele
1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre.

De asemenea a propus instituirea unor taxe pentru eliberarea unor copii de pe
documente cum ar fi: certificate, autorizaţii de transport, eliberarea avizului de
colectare a deşeurilor metalice, taxe pentru autovehicule lente, pentru eliberarea de
plăcuţe, pentru înregistrarea vehiculelor lente, taxă de urgenţă pentru eliberarea de acte
şi taxă pentru consultaţii pe probleme de urbanism, etc. după cum rezultă din Anexa
nr. 4 la proiectul de hotărâre.

Precizează că impozitul pe clădiri, pe terenuri şi pe mijloacele de transport se
plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie 2014, respectiv 30
septembrie 2014.  Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor până la data de 31 martie
2014 la persoanele fizice a propus o bonificaţie de 10%.

Pentru persoanele fizice s-au menţinut prevederile O.G. nr. 27/1996 privind
acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi
din Munţii Apuseni în sensul reducerii cu 50% a impozitelor pe clădiri, pe terenuri, pe
mijloacele de transport şi pentru taxele datorate la eliberarea certificatelor, avizelor şi a
autorizaţiilor, fapt pentru care a propus reducerea acestor impozite cu 50%.

În anul fiscal 2014 impozitele şi taxele locale pe clădiri, pe teren şi impozitul
pe mijloacele de transport deţinute de către persoanele fizice şi juridice se majorează
cu 10% faţă de nivelurile impozitelor şi taxelor stabilite prin  HGR nr. 1309/2012, cu
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excepţia taxelor prevăzute la art. 295 alin. 11 lit.,,c şi d” din Codul fiscal cu
modificările şi completările ulterioare.

Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2013 mai mici de 10 lei
se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de
debitori (O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedură Fiscală).

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local,  Bogdan Mihai Ştefan
dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan,  întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte
de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi
„pentru”, 4 consilieri locali absenţi (Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam, Fabius
Tiberiu Kiszely, Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
122/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014.

Punctul nr. 2 Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea unor taxe speciale
pentru folosirea sălii de mese a Cantinei de ajutor social din subordinea
Consiliului Local al Municipiului  Brad, în scopul organizării de mese festive,
pentru anul 2014.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha- Ştefan, 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,  Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Cantinei de ajutor social din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad prevede şi posibilitatea organizării de mese festive în această
locaţie.



6

Începând cu anul 2005, anual,  a stabilit taxe speciale pentru folosirea sălii de
mese a Cantinei, precum şi a bucătăriei cu vesela din dotare şi personalul operator în
scopul organizării  de mese festive.

Ţinând cont de Referatul nr. 15481/12.11.2013 al Biroului pentru administrarea
domeniului public şi privat precum şi de indicele de inflaţie comunicat de către
Institutul Naţional de Statistică Hunedoara – Deva, se impune,  pentru anul 2014,
majorarea taxelor speciale pentru folosirea sălii de mese a Cantinei de ajutor social
situată în Brad, strada Aleea Patriei, judeţul Hunedoara, astfel:

- o taxă  specială  în  cuantum  de 90 lei pentru  folosirea sălii de mese în
scopul organizării de mese festive;

- o taxă specială în cuantum de 320 lei pentru folosirea sălii de mese, a
bucătăriei cu vesela din dotare şi a personalului operator în scopul organizării de
mese festive.

Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea taxelor speciale rezultate în urma majorării.

A venit domnul consilier local Kiszely Fabius Tiberiu.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei de

studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă mai sunt alte
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, finanţe, contabilitate, taxe  şi
impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”,  3 consilieri locali absenţi ( Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam, Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2013 privind  aprobarea
unor taxe speciale pentru folosirea sălii de mese a Cantinei de ajutor social din
subordinea Consiliului Local al Municipiului  Brad, în scopul organizării de mese
festive, pentru anul 2014.
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Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea unor taxe speciale
pentru folosirea căminelor culturale  din satele aparţinătoare Municipiului Brad,
în scopul desfăşurării unor activităţi,  pentru anul 2014.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Referatul
nr.15396/11.12.2013 precum şi indicele de inflaţie comunicat de către Direcţia de
Statistică Hunedoara în cursul lunii octombrie 2013, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a  propus aprobarea taxelor speciale pentru folosirea căminelor
culturale din satele aparţinătoare Municipiului Brad, în scopul  desfăşurării  unor
activităţi, în cursul anului  2014,  majorate în funcţie de rata inflaţiei, conform
tabelului  de mai jos:

ACTIVITĂŢI Valea Brad, Mesteacăn Ruda Brad, Ţărăţel
- pentru nunţi 364 lei 177 lei
- pentru botezuri 214 lei 107 lei
- pentru discoteci, hore, nedei 155 lei 75 lei
- pentru onomastici, aniversări 155 lei 75 lei
- pentru pomeni, parastase 75 lei 37 lei

Aceste taxe  se constituie  venit la bugetul local al Municipiului Brad şi vor fi
folosite  pentru  întreţinerea căminelor culturale.

Domnul consilier local Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local,  Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, finanţe, contabilitate, taxe şi
impozite locale  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea
necesită votul  majorităţii membrilor prezenţi , respectiv 9 membrii.
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Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 1 abţinere (Cristian Serafim Leucian), 3 consilieri locali absenţi ( Aurel
Vasile Circo, Ionel Daniel Adam, Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 124/2013 privind  privind aprobarea unor taxe speciale
pentru folosirea căminelor culturale din satele aparţinătoare Municipiului Brad,
în scopul desfăşurării unor activităţi, pentru anul 2014

Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei pentru utilizarea
domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de
persoane în regim de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2014.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Referatul nr.
15271/07.11.2013 Compartimentul autorizare, monitorizare, control transport public
local, transport în regim de taxi şi de închiriere  propune, majorarea taxei pentru
utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru
transportul de persoane în regim de taxi din Municipiul Brad, de la 938 lei la 968
lei/autoturism/an.

Modificarea taxei se impune datorită creşterii indicelui de inflaţie şi a preţului
de consum dat de către Direcţia de Statistică  a Judeţului Hunedoara.

Taxa respectivă este nominalizată de fapt în Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiul Brad şi  se poate
achita până la data de 10 a lunii următoare trimestrului încheiat, în baza facturii
fiscale  emisă de către Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat.

Faţă de cele de mai sus am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus, pentru anul 2014, aprobarea  taxei rezultate în urma majorării.

Domnul consilier local,  Dorel Leaha-Ştefan,  dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze,  buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local,  Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier
local, Mihai Mureş,  dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi  domnul consilier local, Gheorghe
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan,  menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, taxe şi
impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
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consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea
necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri
locali.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de
şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”,  3 consilieri locali absenţi ( Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam, Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2013 privind
modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Brad.

Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru
producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către SC
TERMICA BRAD SA.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum  şi pentru a
prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că  având în vedere adresa nr.
247/20.11.2013 a S.C. TERMICA BRAD S.A., precum şi Avizul
nr.118210/19.11.2013 a A.N.R.S.C. Bucureşti privind modificarea preţurilor locale
pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice pe bază de păcură prin
care se avizează preţurile locale la serviciul public de alimentare cu energie termică a
municipiului Brad,

Ţinând cont şi de prevederile art. 40 din Legea nr. 325/2006  conform căruia
autorităţile locale sunt obligate să aprobe preţurile locale avizate de către A.N.R.S.C.
Bucureşti, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea preţului
local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice  livrată de către
S.C. TERMICA  BRAD S.A..:

-  pentru agenţi economici                        723,26 lei/Gcal
(exclusiv  TVA)

- pentru populaţie                                     896,84 lei/ Gcal
(inclusiv TVA)

Domnul consilier local,  Aurel-Vasile Circo,  dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze,  buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, precizează că preţul de
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referinţă este ceva mai mic decât cel avut anul trecut.
Domnul  Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan,  menţionează că proiectul

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

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

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”,  3 consilieri locali absenţi ( Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam, Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2013 privind
aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei
termice livrată de către SC TERMICA BRAD SA.

Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui Club
al Pensionarilor din Municipiul Brad.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea  de motive, în calitatea sa de  iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că urmare numărului crescând al
persoanelor vârstnice din municipiul Brad  precum şi a lipsei unui spaţiu în care
aceştia să se manifeste în mod organizat,  consider că este oportun a se aloca şi
amenaja un spaţiu din patrimoniul Municipiului Brad pentru ca această categorie
socială să-şi poată petrece timpul liber într-un mod cât mai plăcut în vederea
menţinerii unui mod de gândire sănătos.

Dat fiind faptul că spaţiul, în suprafaţă utilă de 72,56 mp. şi două grupuri
sociale proprii,  din incinta  Punctului Termic  nr. 9, situat în  municipiul Brad, str.
Şoimilor, jud. Hunedoara a devenit disponibil în urma retehnologizării şi
recompartimentării acestuia şi îndeplineşte condiţiile pentru organizarea unor
asemenea activităţi, a  propus ca sediul Clubului Pensionarilor din Municipiul Brad să
fie în această locaţie.

Menţionează că acest Club al Pensionarilor va fi deschis pentru toţi pensionarii
cu domiciliul în municipiul Brad, fără deosebire de sex, religie şi apartenenţă politică.
În cadrul Clubului se pot organiza diferite acţiuni care să contribuie la formarea şi
promovarea unui spirit civic, acceptarea pluralismului de idei, respectarea diversităţii
opiniilor exprimate în condiţiile în care acestea nu contravin legii şi bunului simţ.

Pentru  participarea la activităţile clubului  propun stabilirea unei taxe de 1
leu/zi/persoană sau obţinerea unui abonament în valoare de 20 lei/lună/persoană.

Sumele astfel colectate vor fi utilizate pentru achitarea utilităţilor.
De buna organizare şi desfăşurare a activităţilor ce se desfăşoară în acest club

se va ocupa Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat în colaborare cu
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un colectiv desemnat de 3 pensionari, şi, la nevoie, Poliţia Locală Brad.
Domnul consilier local,  Dorel Leaha-Ştefan,  dă citire raportului Comisiei de

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului juridic  din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nemaifiind  alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi 14
voturi „pentru”,  3 consilieri locali absenţi ( Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam,
Florin Ioan Străuţ)  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2013  privind
aprobarea înfiinţării unui Club al Pensionarilor din Municipiul Brad .

Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre privind  modificarea Structurii
organizatorice a Spitalului Municipal Brad.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea  de motive, în calitatea sa de  iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere adresa  nr.
8422/18.11.2013 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită modificarea Structurii
organizatorice, în sensul completării acesteia cu cabinetul în specialitatea diabet
zaharat, nutriţie şi boli metabolice în cadrul ambulatoriului integrat al spitalului şi
ţinând cont de Avizul Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/61697/EN/11126/05.11.2013,
înregistrat la Primăria Municipiului Brad sub nr. 979/11.11.2013,  a  iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus  cele solicitate.

Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
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agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă dacă reprezentanţii  spitalului sunt
prezenţi în sală pentru a le adresa câteva întrebări pe marginea proiectului, respectiv:
dacă după înfiinţarea acestui cabinet, cei bolnavi de diabet mai trebuie să se
deplaseze la Spitalul Judeţean Deva şi când anume se va deschide această secţie.

Domnul dr. Ciota Ioan precizează că da, sunt şi răspunde întrebărilor puse.
Astfel, precizează că  începând cu ianuarie 2013 se va deschide acest cabinet în care
îşi va începe activitatea în domeniu, doamna dr. Dominiţian. Astfel, persoanele
bolnave de diabet nu vor mai trebui să se deplaseze la Deva.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului juridic  din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nemaifiind  alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
14 voturi „pentru”,  3 consilieri locali absenţi (Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel
Adam, Florin Ioan Străuţ)   se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 109/2013
privind modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad .

Punctul nr. 8. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea  de motive, în calitatea sa de  iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere  adresa  nr.
8422/18.11.2013 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită transferarea unui  post
vacant de medic specialist (poziţia 12 a Statului de funcţii) din cadrul secţiei de
medicină  internă  în  post  vacant de medic specialist la cabinetul de diabet zaharat,
nutriţie şi boli metabolice din cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului (poziţia 305
a Statului de funcţii), a  iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea  Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.

Totodată, în articolul 3 al proiectului de hotărâre a  propus abrogarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 130/2012.

Domnul consilier local,  Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei
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pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi  domnul consilier
local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha–Ştefan precizează că proiectul
prezentat nu presupune angajarea altor doctorii şi personal suplimentar, ci doar
redistribuire de personal.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului Resurse Umane  din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”,  3 consilieri locali absenţi ( Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam, Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2013 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.

Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Schimbare destinaţie mansardă în
spaţiu comercial” în Brad, str. Luncii, nr. 26, judeţul Hunedoara.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr.
15797/20.11.2013 Compartimentul Urbanism  Amenajarea Teritoriului propune
aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ,,Schimbare
destinaţie mansardă în spaţiu comercial” în Brad, str. Luncii, nr. 26,  judeţul
Hunedoara, conform  Proiectului nr. 160/03.2013  întocmit de proiectant de
specialitate S.C. DELTA DUMAR PROIECT SRL, arhitect Armăşescu  Dumitru.

Ţinând cont de Avizul tehnic nr.8/3/15497/19.11.2013 al Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local Brad, de Raportul
informării şi consultării publicului  nr. 15798/20.11.2013,  precum şi de  Punctul de
vedere nr.15799/20.11.2013 al Compartimentului Urbanism Amenajarea Teritoriului
a  iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.

Menţionează că beneficiarul proiectului este Bocan Roxandra Florina
Intreprindere Individuală.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al
municipiului Brad, urmând ca eliberarea Autorizaţiei de construire să se facă în
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concordanţă cu prevederile acestora precum şi ale Legii nr.350/2001, cu modificările
şi completările ulterioare.

Domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan,  menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2 lit. e  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea
necesită votul majorităţii  consilierilor locali în funcţie, respectiv  9 consilieri
locali.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă,  Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”,  3 consilieri locali absenţi ( Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam, Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local  nr.130/2013 privind
aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru
„Schimbare destinaţie mansardă în spaţiu comercial” în Brad, str. Luncii, nr. 26,
judeţul Hunedoara.

Punctul nr. 10. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 171/2011 privind înregistrarea Municipiului Brad în Sistemul
Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, 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. 171/2011 s-a aprobat înregistrarea municipiului Brad în Sistemul Naţional
Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor,  utilizând cardul bancar cu
suportarea comisionului  bancar de către contribuabil, în temeiul art.10, alin.2 din
H.G.R. nr. 1325/2010.

Prin  Referatul nr. 15936/21.11.2013 Serviciul buget, contabilitate, taxe şi
impozite locale propune modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.
171/2011 în sensul aprobării  suportării comisionului bancar aferent efectuării plăţii
electronice, de către   Municipiului Brad.
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 O.U.G. nr.113/2009 privind serviciile de plată, care implementează Directiva
Europeană 2007/64/CE, conţine la articolele 116, respectiv 117 prevederi contrare
textului actual al H.G.R. nr. 1325/2010.

Astfel, articolul 116 din O.U.G. nr. 113/2009 prevede faptul că „În cazul în
care o operaţiune de plată nu implică nici o conversie monetară, beneficiarul plăţii
suportă preţul perceput de prestatorul său de servicii de plată, iar plătitorul suportă
preţul perceput de prestatorul său de servicii de plată” iar articolul 117 prevede
faptul că „Beneficiarul plăţii nu poate solicita plătitorului un preţ suplimentar pentru
utilizarea unui anumit instrument de plată”.

Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus  cele solicitate.

Domnul Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că utilizarea acestui card bancar este
un instrument modern, pentru plata taxelor şi impozitelor on-line cu card bancar, mai
ales pentru cei plecaţi în străinătate.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan,  menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic  din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nefiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”,  3 consilieri locali absenţi (Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam, Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.131/2013 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/2011 privind înregistrarea
Municipiului Brad în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi
impozitelor utilizând cardul bancar.

Punctul nr. 1 Suplimentar.  Proiectul de hotărâre  privind  rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal Brad .

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere adresa
nr.8542/22.11.2013 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, ca urmare a diminuării
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veniturilor, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al Spitalului Municipal Brad cu
suma  de (-) 870,35 mii lei.

Precizează că în urma acestei diminuări veniturile Spitalului Municipal Brad se
stabilesc în sumă de 11.125,08 mii lei, iar cheltuielile în sumă de 11.139,51 mii lei, cu
un deficit care provine de la finele anului 2012 în sumă de 14,43 mii lei.

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în tot sistemul de sănătate
românesc sunt probleme şi nu numai la Brad. Îi întreabă pe directorii  prezenţi dacă
există vreo ameninţare că se va închide Spitalul de la Brad.

Domnul Ciota Ioan,  director medical al Spitalului Municipal Brad, precizează
că nu există nici o ameninţare de acest fel pentru Spitalul din Brad . Spitalul va putea
funcţiona atâta timp cât există gardă pe specialităţi, având medici pe specialităţi
suficienţi.

Domnul Preşedinte de şedinţă întreabă de unde provine acest minus şi dacă în
luna decembrie angajaţii îşi vor putea lua salariile.

Domnul dr. Ciota Ioan precizează că acest minus provine de la Casă care nici
nu le va plăti nimic din acesta (aproximativ 20 milioane vechi). Precizează, de
asemenea, că nu există nici un risc ca personalul să nu primească salariile pe luna
decembrie.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan,  menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic  din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  14 voturi
„pentru”,  3 consilieri locali absenţi (Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam, Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.132/2013 privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului
Municipal Brad .
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Punctul nr. 2 Suplimentar.  Proiectul de hotărâre privind aprobarea
numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2013-
2014.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr.
16024/22.11.2013 Serviciul buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale
solicită aprobarea numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în anul şcolar 2013-2014.

Criteriile pentru acordarea burselor şcolare au fost stabilite în Consiliile de
administraţie ale Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii Gimnaziale
,,Mircea Sântimbreanu” Brad şi ale Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
şi au fost comunicate prin adresele nr.3358/19.11.2013; nr. 1917/20.11.2013 şi nr.
1585/22.11.2013.

Numărul burselor şcolare se stabileşte semestrial prin hotărâre de consiliu, fapt
pentru care a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unui
număr de 302 burse şcolare (126 burse de merit şi 176 burse  sociale) .

Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local,  Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan,  menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic  din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”,  3 consilieri locali absenţi (Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam, Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.133/2013 privind
aprobarea numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2013-
2014.
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Punctul nr. 3. Suplimentar.  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea
decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere propunerile
făcute de către Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale,,Mircea
Sântimbreanu” Brad, al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad, precum şi
al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare
pe mijloacele de transport în comun personalului didactic, care se deplasează de la
localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în municipiul Brad) şi retur, a  iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a  propus aprobarea drepturilor băneşti
personalului susmenţionat pe luna octombrie  2013 în sumă de 4.380,95 lei după cum
urmează:

- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad 973 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea   Sântimbreanu” Brad 1.764      lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad 1.643,95 lei

 Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a  propus decontarea
drepturilor băneşti numai după virarea sumelor din bugetul local al Municipiului
Brad.

Domnul Consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier
local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan,  menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, taxe şi
impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită
votul majorităţii  membrilor prezenţi, respectiv  8 membrii.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”,  3 consilieri locali absenţi (Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam, Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.134/2013 privind aprobarea
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decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.

Ajunge domnul consilier local, Florin Ioan Străuţ.

Punctul nr. 4 Suplimentar. Proiectul de hotărârE
pentru numirea unui consilier local în Comisia de atestare, respectiv în Comisia de
contestaţii conform Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor
fizice care doresc să obţină calitatea de ,,administrator imobile”, aprobat prin HCL
nr. 98/2013.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, 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
Brad nr. 98/2013 s-a aprobat Regulamentul privind procedura de atestare a
persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de ,,administrator imobile”.

Având în vedere Referatul nr.16110/25.11.2013 al Compartimentului  pentru
sprijin asociaţii de proprietari prin care se solicită numirea unui consilier local pentru
a face parte din  Comisia de atestare şi respectiv Comisia de contestaţii în vederea
obţinerii atestatului de ,,administrator imobile”, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a  propus cele solicitate.

Precizează, de asemenea  că, comisiile mai sus menţionate au fost stabilite prin
Dispoziţia Primarului nr. 562/2013.

Domnul consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

În continuare domnul consilier local, Hărăguş Ioan, propune ca din comisia de
atestare să mai facă parte şi domnul  consilier local, Dorel Leaha-Ştefan.

Domnul consilieri local, Dorel Leaha-Ştefan, propune ca din comisia de
contestaţii să mai facă parte şi domnul consilieri locale, Gheorghe-Adrian Duşan.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 1 şi art. 2 ale acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45
alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare .

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.

După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinţă,
Dorel Leaha-Ştefan, a invitat consilierii la vot.

După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, a prezentat procesele
verbale întocmite cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret
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exprimat, a fost ales cu 15 voturi „pentru”, domnul consilier local, Dorel Leaha-
Ştefan, să facă parte din comisia de atestare în vederea obţinerii atestatului de
„administrator imobile” şi cu 15 voturi „pentru” domnul consilier local, Gheorghe-
Adrian Duşan, să facă parte din Comisia de contestaţii.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan,  menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2013  pentru numirea unui consilier local în
Comisia de atestare, respectiv în Comisia de contestaţii conform Regulamentului
privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea
de ,,administrator imobile”, aprobat prin HCL nr. 98/2013.

Punctul nr. 5 Suplimentar.  Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului
de facturare a energiei  termice pentru populaţia municipiului Brad  în sezonul
rece 2013-2014.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că
Domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan,  menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită
votul majorităţii  consilierilor locali în funcţie, respectiv  9 consilieri locali.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
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„pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2013 privind aprobarea preţului de
facturare a energiei  termice pentru populaţia municipiului Brad  în sezonul rece
2013-2014.

Punctul nr. 6  Suplimentar.  Proiectul de hotărâre  privind organizarea unor
acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2013 cu prilejul sărbătoririi
Crăciunului şi a Revelionului.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr.
16116/25.11.2013 Casa de Cultură Brad solicită alocarea unei sume pentru
desfăşurarea manifestărilor cultural –artistice, religioase care se vor organiza în
cursul lunii decembrie 2013 şi pentru Revelionul 2014.

Faţă de cele de mai sus, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus aprobarea Programului acestor manifestări, alocarea sumei de 25.000 lei din
bugetul Municipiului Brad pe anul 2013, precum şi desemnarea unor consilieri locali
care se vor ocupa, împreună cu comisia numită prin Dispoziţia nr. 563/25.11.2013 a
Primarului Municipiului Brad, de buna desfăşurare a acţiunilor.

Acţiunile sunt prevăzute în Programul principalelor manifestări cultural
educative, artistice şi sportive din Municipiul Brad pe anul 2013 aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2013.

Suma va fi alocată de la capitolul bugetar  51.02 – autorităţi executive precum
şi din sumele provenite din sponsorizări.

Domnul consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

În continuare domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, propune ca,
alături de membrii numiţi prin dispoziţia primarului, să fie desemnaţi, din partea
Consiliului Local Brad, preşedinţii comisiilor de specialitate pentru a face parte din
comisia care se va ocupa de buna desfăşurare a unor acţiuni care se vor desfăşura în
luna decembrie 2013 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi Revelionului. Aceştia sunt:
Circo Aurel-Vasile, Kiszely Fabius Tiberiu, Ştefan Bogdan Mihai, Mureş Mihai şi
Duşan Gheorghe-Adrian.

Nu mai sunt alte propuneri.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 5 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare .

Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, anunţă luarea unei pauze
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pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinţă,

Dorel Leaha-Ştefan, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au

numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, a prezentat procesul verbal

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost
aleşi cu 14 voturi „pentru”, 1 vot nul, domnii consilieri local: Circo Aurel-Vasile,
Kiszely Fabius Tiberiu, Ştefan Bogdan Mihai, Mureş Mihai şi Duşan Gheorghe-
Adrian, să facă parte, alături de membrii desemnaţi prin dispoziţia primarului, din
comisia care se va ocupa de buna desfăşurare a unor acţiuni care se vor desfăşura în
luna decembrie 2013 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi Revelionului.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan,  menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea
necesită votul majorităţii  consilierilor locali în funcţie, respectiv  9 consilieri
locali.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă,  Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2013 privind organizarea unor acţiuni care
se vor desfăşura în luna decembrie 2013 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi a
Revelionului.

Punctul nr. 11. Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.
15877/21.11.2013  a consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului
Local al Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte - prin care se aduc la
cunoştinţa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în
care este citat Consiliul Local al Municipiului Brad.

Domnii consilieri au luat act de aceasta.

Punctul nr. 7 Suplimentar. Adresa nr. 78/14.10.2013 a C.S. „Armata Aurul”
Brad.

Domnul consilier local, Ştefan Bogdan Mihai, precizează că a şi luat deja
legătura cu reprezentanţii clubului şi a propus să se antreneze în sala de sport de două
ori pe săptămână (1 – 2 ore), achitând o taxă de 100 lei/lună.

Consiliul Local Brad a dat AVIZ DE PRINCIPU FAVORABIL.
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Punctul nr. 8  Suplimentar. Cererea nr. 16266/28.11.2013 a Grupului de
Iniţiativă – Asociaţia Brădişor.

Consiliul Local Brad a luat act de aceasta şi a dat AVIZ DE PRINCIPU
FAVORABIL.

Se  trece  la  punctul  DIVERSE.

Domnul delegat sătesc, Iulian Simedrea, solicită a se interveni pe drumul de la
biserica din Mesteacăn cu un autogleder pentru a astupa şanţurile înainte de căderea
zăpezii. La fel, se solicită intervenţii cu autogleder pe drumurile comunale din satele
Valea Brad şi Ruda Brad.

Domnul delegat sătesc, Liviu Groza, solicită a se aloca bani pentru reparaţia
căminului cultural de la Ruda Brad.

Domnul delegat sătesc, Constantin Hărăguş, solicită, de asemenea, un
autogleder pentru a îndrepta drumul de legătură dintre cele două poduri din Ţărăţel.

Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, solicită a se reveni la
problema căldurii în municipiul Brad şi solicită, ca unul dintre membrii comisiei
constituită prin hotărâre de consiliu pentru realizarea unei Centrale pe biomasă în
municipiul Brad să prezinte pe scurt ce au realizat până la această dată.

Domnul consilier local, Vasile Podaru, precizează că această comisie s-a
întâlnit de 3-4 ori, au formulat o Scrisoare de intenţie care să conţină toate datele
S.A.C.E.T.  Brad pe care au transmis-o celor interesaţi.

Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, solicită ca de acum încolo, la
fiecare şedinţă ordinară de consiliu să se prezinte,  spre informare, toate demersurile
făcute de către această comisie.

Domnul consilier local, Mihai Mureş, solicită un punct de vedere juridic
referitor la demersurile care urmează să se facă. Întreabă dacă acest anunţ nu trebuie
publicat în S.E.A.P.

Doamna Sercretar, Carmen - Irina Bora,   precizează că în momentul de faţă
este suficient să se facă aceste adrese, menţionând că o publicare în S.E.A.P.  nu este
posibilă datorită faptului că Asocierea în participaţiune este prevăzută de Codul Civil
şi nu de către O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii. Publicarea s-ar putea face doar în Monitorul Oficial partea a IV-a şi într-un
jurnal al U.E., aceasta pentru ca şi alte persoane să poată lua la cunoştinţă despre
intenţia noastră şi să depună oferte în acest sens.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potenţialul investitor trebuie să
fie foarte bine informat, că trebuie stabilită procedura de asaltare a pieţei potenţialilor
consumatori. Solicită ca de acum încolo să fie invitat şi dumnealui la şedinţele de
lucru ale comisiei.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că această
comisie s-a întrunit abia după 13-14 zile de la adoptarea hotărârii; că s-a întocmit un
proces-verbal în care s-a consemnat tot ce s-a discutat, toate discuţiile concretizându-
se în acea adresă care s-a transmis potenţialilor investitori care au depus la primăria
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Municipiului Brad scrisoare de intenţie. Urmează stabilirea unei metodologii de lucru
a comisiei. Menţionează că pe domnul Primar l-ar fi invitat dar dumnealui a fost
plecat la Bucureşti şi chiar şi domnul Viceprimar a fost  mai mereu prins în alte
lucrări administrative şi nu a putut nici dumnealui să participe mai mult.

Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită:
 1. - comisia să consemneze într-un Registru (înregistrat, numerotat, şnuruit,

parafat) tot ceea ce se discută la şedinţe;
 2. - să fie transmis Anunţul de intenţie tuturor potenţialilor investitori;
 3 - să se respecte principiul transparenţei decizionale ;
 4. - să se stabilească criterii precise de departajare a potenţialilor operatori.

Domnul Suciu Ovidiu, director al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad,
anunţă deliberativul că toţi directorii de şcoli trebuie să depună Proiectul Planului de
Şcolarizare, anunţând că  va solicita  reînfiinţarea unei clase de sport.

Domnii consilieri locali sunt de acord cu solicitarea de reînfiinţare a clasei de
sport,  dând AVIZ FAVORABIL DE PRINCIPIU în acest sens.

Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad
din data de 28.11.2013.

Brad, 28.11.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,
DOREL  LEAHA - ŞTEFAN CARMEN-IRINA BORA


