ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 29 ianuarie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 29 ianuarie 2015 s-a făcut în data de 23.01.2015 prin Dispoziţia nr. 23/23.01.2015 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 23.01.2015, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi la început 16 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali
în funcţie, 1 consilier local anunţându-şi întârzierea (Ioan Florin Străuţ).
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti: domnul Marin Constantin Hărăguş –
delegat sătesc în satul Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul Ruda Brad,
domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad şi domnul Benea Marius - delegat
sătesc în satul Mesteacăn.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna Carmen - Irina Bora,
Secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă şi prevederile art. 40, alin. 1
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad constată
şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe toţi cei prezenţi
să se ridice în picioare pentru a audia Imnul Naţional al României.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad supune aprobării procesul
verbal al şedinţei ordinare din 27 noiembrie 2014 şi procesul verbal al şedinţei de îndată din
data de 10 decembrie 2014 care au fost aprobate cu 16 voturi „pentru”.
În continuare, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad îl invită pe
domnul consilier local Cristian Serafim Leucian să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua
conducerea şedinţei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2014 - încheierea
exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2015 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor
profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 2014 – iniţiat de
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Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului principalelor manifestări
cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal
organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2015 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului privind obligaţiile şi
responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna
gospodărire a Municipiului Brad şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor
în Municipiul Brad pentru anul 2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a
se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001actualizată cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2015 pe raza Municipiului
Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului
Public de Asistenţă Socială pentru anul 2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad - curăţarea şi transportul zăpezii şi
gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheţ – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor (PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană şi a
Regulamentului de acordare a normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale
a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării fondului locuinţelor de serviciu
al Municipiului Brad aprobat prin H.C.L. nr. 101/2014 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
12. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al
Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna noiembrie 2014 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
14. Informarea nr. 2156/19.01.2015 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
15. Informarea nr. 1697/15.01.2015 a Compartimentului Unitate Locală de
Monitorizare.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă sunt modificări sau suplimentări la ordinea de zi
prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu:
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii
“REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD”.
Suplimentar 2. Adresa nr. 117/25.01.2015 a S.C. CRISTIAN PREST INSTAL S.R.L.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii de
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zi, domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune aprobării modificările
propuse şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier lipsă vot (Florin Ioan Străuţ) se aprobă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune aprobării Ordinea
de zi în ansamblul ei şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier lipsă vot (Florin Ioan Străuţ) se
aprobă.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul
2014- încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor
şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în conformitate cu prevederile Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobarea Consiliului Local
execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă execuţia bugetară a anului
precedent şi ţinând cont de Referatul nr. 2787/22.01.2015 al Serviciului buget, finanţe,
contabilitate, taxe şi impozite locale, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului Local Brad .
În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe anul
2013 a bugetului local al Municipiului Brad, după cum urmează:
- la venituri în sumă de 31.319.470 lei din care la secţiunea de funcţionare
28.290.359 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 3.029.111 lei;
- la cheltuieli în sumă de 30.760.620 lei din care la secţiunea de funcţionare
27.734.764 lei şi la secţiunea de dezvoltare 3.025.856 lei;
- şi un excedent bugetar de 558.850 lei.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe anul
2013 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează:
- la venituri în sumă totală de 12.684.912 lei;
- la cheltuieli în sumă totală de 12.635.177 lei;
- şi un excedent bugetar de 59.734 lei.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
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proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45
alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în
funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” si 1
consilier local lipsă vot (Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr.2/2015 privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2014 - încheierea exerciţiului
bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului Local Brad.
Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan solicită acordul domnilor consilieri
locali pentru a părăsi lucrările şedinţei deoarece are probleme personale.
Domnul preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian supune la vot solicitarea
făcută şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier „lipsă vot” Ioan Florin Străuţ, se aprobă.
Punctul nr.2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere adresa nr.
512/23.01.2015 a Spitalului Municipal Brad prin care se înaintează spre aprobare bugetul de
venituri şi cheltuieli al acestei instituţii pe anul 2015, avizat de către Consiliul de
administraţie, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea celor
solicitate.
La întocmirea bugetului s-au avut în vedere sumele prognozate a fi încasate din
contractatele încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara Deva şi cu
Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara - Deva din sume alocate de la bugetul de stat acţiuni, precum şi sumele prognozate a fi încasate de la bugetul local, din prestări servicii la
cerere şi din concesiuni şi închirieri în anul 2015.
Precizează că veniturile Spitalului Municipal Brad pe anul 2015 se stabilesc în sumă
de 10.542,30 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar de la finele anului 2014 în sumă
50,37 mii lei, iar cheltuielile bugetului Spitalului Municipal Brad se stabilesc în sumă de
10.592,67 mii lei.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
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monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă,Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă mai sunt alte
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo informează că acest subiect a fost amplu
dezbătut în şedinţa Comisiei de buget, finanţe, la care a fost invitat şi a participat directorul
economic al Spitalului, domnul Verdeş Laurenţiu. Dezbaterile au pornit de la inoportunitatea
aprobării BVC pentru Spital, atâta timp cât bugetul consolidat al municipiului nu este
aprobat. Totuşi, s-a luat în analiză la solicitarea Administraţiei Financiare, pentru ca să fie
operate plăţi prioritare. Bugetul supus dezbaterii are la bază doar venituri prognozate şi
cheltuieli comparabile cu cele din anul 2014, deoarece Spitalul nu are până în prezent un
contract cu CJAS Hunedoara. Din examinarea bugetului propus rezultă, chiar în condiţiile
unui flux financiar corespunzător, o neacoperire de circa 74 mii lei/lună, fără a se ţine seama
de creşterile salariale de câte 100 lei/lună pentru fiecare salariat, aprobate de Guvern pentru
anul bugetar 2015, dar şi fără a se ţine seama de o cheltuială certă de aproximativ 500 mii lei
necesară acreditării Spitalului. În asemenea condiţii, se prefigurează ca peste 3 luni datoriile
estimate de 74 mii lei/lună să devină arierate, care să conducă ulterior la blocarea conturilor.
Pornind de la această constatare, se impune o restructurare a cheltuielilor programate
încă din prima lună a anului. Se are în vedere că la capitolul „cheltuieli de personal” Spitalul
îşi propune acordarea de tichete de masă care totalizează 502 mii lei/an, în timp ce DGRFP
Timişoara – AFP Hunedoara, prin adresa nr. 1638/26.01.2015 stabileşte nivelul maxim al
cheltuielilor de personal pe anul 2015 la 15.685 mii lei, în loc de 18.000 mii lei iniţial, ceea
ce pentru bugetul Spitalului înseamnă o diminuare a cheltuielilor de personal cu 500 mii lei.
În aceste condiţii propune un amendament, convenit şi cu conducerea executivă a Spitalului,
constând în eliminarea alocaţiei pentru tichetele de masă din proiectul de buget, fiind astfel
permisă menţinerea nediminuată a alocaţiei pentru salariile directe.
În continuare, domnul Preşedinte de şedinţă Cristian Serafim Leucian supune la vot
amendamentul propus de domnul Viceprimar şi anume „eliminarea alocaţiei pentru tichetele
de masă cod 10.02.01 din proiectul de buget al Spitalului Brad pe anul 2015, capitol
„cheltuieli de personal”, care este votat cu 14 voturi „pentru” , 2 consilieri locali „lipsă vot”
( Gheorge Adrian Duşan şi Ioan Florin Străuţ) şi 1 abţinere (Viorel Băda).
Domnul Consilier local, Mihai Mureş precizează că nu este o dorinţă expresă a
Consiliului local de a anula anumite drepturi, dar este mai importantă menţinerea în
funcţiune a Spitalului, întrucât nu se mai poate conta pe un sprijin financiar guvernamental
ca cel din anul 2014 care a salvat Spitalul Brad de la închidere.
Domnul Primar, Florin Cazacu consideră potrivit amendamentul aprobat urmând ca
tichetele de masă să se poată acorda ulterior dacă nivelul veniturilor va permite aceasta.
Informează Consiliul că cele mai multe Spitale similare din judeţ nu acordă tichete de masă.
Atrage atenţia conducerii Spitalului să contribuie la îmbunătăţirea catului medical,
informând totodată că în luna ianuarie 2015 a fost numit noul director medical în persoana
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domnului dr. Miron Lucian şi că managerul şi directorul economic se vor pensiona în lunile
următoare.
Domnul consilier local, Viorel Băda apreciază sprijinul guvernamental din anul 2014,
precum şi susţinerea din bugetul local a Listei de dotări pentru cabinetele medicale încadrate
cu medici specialişti noi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv
9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Gheorghe Adrian Duşan şi Ioan Florin Străuţ) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Punctul nr.3. Proiectul de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea
performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul
2014.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Referatul nr.
1157/13.01.2015 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului
Brad prin care se solicită iniţierea unui proiect de hotărâre în vederea evaluării
performanţelor profesionale ale Secretarului Municipiului Brad pentru anul 2014, am iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care am propus acordarea calificativului final pentru
activitatea desfăşurată de către doamna Bora Carmen Irina - Secretar al Municipiului Brad
în anul 2014.
În baza calificativului propus de către consiliul local, Primarul Municipiului Brad în
conformitate cu prevederile art. 107, alin.2, lit. ,,d” din H.G.R. nr. 611/2008 va întocmi
Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale pentru anul 2014.
Calificativele care pot fi acordate sunt următoarele:
- nesatisfăcător;
- satisfăcător ;
- bine ;
- foarte bine.
Criteriile de performanţă pe baza cărora se va elabora raportul de evaluare sunt
cele prevăzute în Anexa nr. 5 din H.G. nr. 611/2008.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
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amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă,Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo propune acordarea pentru activitatea
desfăşurată în anul 2014 de către Secretarul Municipiului Brad a calificativului „Foarte
Bine”, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul Primar, Florin Cazacu atrage atenţia asupra importanţei muncii secretarului
pentru a evita greşeli în interpretarea legislaţiei care ar putea conduce la anchete nedorite.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali
prezenţi, respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2
consilieri „lipsă vot” (Gheorghe Adrian Duşan şi Ioan Florin Străuţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 4/2015 privind propunerea calificativului la evaluarea
performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru
anul 2014.
Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului principalelor
manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau
zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2015.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Referatul nr.6/15.01.2015 Casa de
Cultură Brad solicită aprobarea de către Consiliul Local Brad a Programului principalelor
manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau
zonal care urmează să se desfăşoare în Municipiul Brad în cursul anului 2015.
Precizează că sunt punctate cele mai importante evenimente, aniversări, comemorări,
acţiuni sportive şi de divertisment, Zilele Municipiului Brad, Crăciunul, Revelionul,
antrenând totodată şi unele instituţii de învăţământ şi cultură din Municipiul Brad.
Menţionează că unele dintre aceste acţiuni implică finanţări din partea bugetului local
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şi vor fi prevăzute pe capitole bugetare, odată cu adoptarea Bugetului Municipiului Brad
pentru anul 2015.
Având în vedere cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre şi propune
plenului Consiliului Local Brad adoptarea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, 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, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Ajunge domnul consilier local Ioan Florin Străuţ.
Domnul Primar , Florin Cazacu precizează că în cadrul acestui Program ar fi indicat să
pregătim o acţiune care să marcheze împlinirea a 20 de ani de la declararea UAT Brad ca
Municipiu (5 decembrie 1995).
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii membrilor prezenţi,
respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier „lipsă vot” Gheorghe Adrian Duşan se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr.5/2015 privind aprobarea
Programului
principalelor manifestări cultural
educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate
la nivelul Municipiului Brad în anul 2015 .
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului privind
obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi
cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad şi a Programului de măsuri
privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad pentru anul 2015.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Referatul nr.
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1343/13.01.2015 al Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul
Primăriei Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Programului privind obligaţiile
şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru
buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2015 şi a Programului de măsuri pentru
gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad pentru anul 2015, am iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care am propus aprobarea celor solicitate.
Programele vizează măsuri necesare pentru protecţia şi conservarea mediului
înconjurător, curăţenia şi salubrizarea localităţii, păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor
igienico – sanitare în instituţii, unităţi de cultură şi sport, repararea şi întreţinerea străzilor, a
drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şanţurilor, a străzilor, pieţelor a
celorlalte locuri publice, transportul şi prelucrarea deşeurilor şi gunoaielor, curăţarea
faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea
periodică a acestora etc.
Ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Programe vor fi urmărite îndeaproape
de către personalul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Poliţia
Locală din cadrul Primăriei Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, 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, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local, Dorel Leaha-Ştefan precizează că dumnealui este de acord cu
Programul prezentat şi solicită o urmărire mai atentă şi mai eficientă a activităţii
beneficiarilor de venit minim garantat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnul consilier local Fabius Tiberiu Kiszely cere permisiunea să părăsească
lucrările şedinţei, motivat că are probleme de serviciu.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot solicitarea făcută şi cu 15 voturi „pentru”,
1 consilier „lipsă vot” se aprobă.
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.
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Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru” şi 2 consilieri locali „lipsă vot” ( Gheorge Adrian Duşan şi Fabius Tiberiu Kiszely)
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.6/2014 privind aprobarea Programului
privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici
şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiului Brad şi a Programului de
măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad pentru anul 2015 .
Punctul nr.6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de
interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat
conform Legii nr. 416/2001- actualizată cu modificările şi completările ulterioare, în anul
2015 pe raza Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Referatul
nr.1244/13.01.2015 al Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat prin care
propune întocmirea unui Plan de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
beneficiarilor de venit minim garantat, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea pentru anul 2015 a unui Plan de lucrări estimative care se vor efectua pe
raza Municipiului Brad cu beneficiarii de venit minim garantat.
Planul de acţiune de interes local se aprobă anual de către Consiliul Local şi poate fi
reactualizat pe parcursul anului în caz de nevoie.
Precizez că beneficiarilor de venit minim garantat, care vor presta lucrări de interes
local, li se vor face instructaje privind normele de tehnică a securităţii muncii, conform
cerinţelor legale, iar Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat va ţine
evidenţa efectuării lucrărilor în funcţie de care vor fi plătiţi lunar.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
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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,
Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
locali „lipsă vot” ( Gheorge Adrian Duşan şi Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.7/2015 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local
estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr.
416/2001- actualizată cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2015 pe raza
Municipiului Brad.
Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune
al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2015 .
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor art. 118 din Legea
nr. 292/2011 a asistenţei sociale, Serviciul Public de Asistenţă Socială a elaborat Planul
anual de acţiune al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2015, care, anterior
supunerii spre aprobare consiliului local, a fost transmis pentru consultare Biroului
Monitorizare, Strategii, Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Analiză Statistică şi Incluziune
Socială din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara – Direcţia Generală de Asistenţă şi
Protecţia Copilului.
Acest plan cuprinde acţiuni generale care duc la asigurarea drepturilor depline tuturor
copiilor, indivizilor/persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice aflate în dificultate,
pentru a putea beneficia complet de participarea la viaţa socială şi economică. Scopul său
este de a asigura un sistem de servicii integrate, bazat pe parteneriat, oferite
copiilor/persoanelor vulnerabile în vederea respectării drepturilor şi satisfacerii nevoilor
acestora.
Prin adresa nr. 1218/15.01.2014, Consiliul Judeţean Hunedoara - Direcţia Generală de
Asistenţă şi Protecţia Copilului arată că Planul anual de acţiune al Serviciului Public de
Asistenţă Socială pentru anul 2015 se încadrează în Planul operaţional pentru implementarea
Strategiei judeţene privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a adultului în
dificultate 2014-2020.
Având în vedere Referatul nr.2062/19.01.2015 al Serviciului Public de Asistenţă
Socială şi ţinând cont de prevederile legale în vigoare a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus aprobarea celor solicitate.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
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raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2
consilieri locali „lipsă vot” ( Gheorge Adrian Duşan şi Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2015 privind aprobarea Planului anual de acţiune al
Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2015 .
Punctul nr.8. Proiectul de hotărâre privind atribuirea Contractului de Delegare a
Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad - curăţarea şi
transportul zăpezii şi gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheţ.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, în data de 29.12.2014, la sediul
Primăriei Municipiului Brad a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor în vederea atribuirii
în gestiune delegată a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad - curăţarea şi
transportul zăpezii şi gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp
de polei sau de îngheţ.
În urma aplicării punctajului de către Comisia de evaluare a ofertelor numită prin
H.C.L. nr. 100/2014, oferta declarată câştigătoare prin procedura reglementată de H.G.R. nr.
717/2008, organizată de Primăria Municipiului Brad, în perioada octombrie – decembrie
2014 a fost cea depusă de către ofertantul S.C. ACTIV CONTRUST S.R.L. BUCEŞ, acesta
obţinând un punctaj total de 300 de puncte.
Având în vedere Referatul nr.1696/15.01.2015 al Compartimentului U.L.M şi ţinând
cont de prevederile art. 38 din H.G.R. nr. 717/2008 potrivit căruia „Delegatarul atribuie prin
hotărâre contractul de delegare a gestiunii ofertantului desemnat câştigător, pe baza
raportului de evaluare, după împlinirea unui termen de 30 de zile de la data primirii
raportului de evaluare”, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus
aprobarea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al
Municipiului Brad - curăţarea şi transportul zăpezii şi gheţii de pe căile publice şi
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, operatorului S.C. ACTIV
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CONTRUST S.R.L. BUCEŞ.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
locali „lipsă vot” ( Gheorge Adrian Duşan şi Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 8/2015 privind atribuirea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad - curăţarea şi transportul
zăpezii şi gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de
polei sau de îngheţ .
Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor (PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2015.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Leucian Cristian Serafim dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, Planul de analiză şi acoperire a
riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul
Municipiului Brad, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor
şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a
crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor
generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat
fiecărui tip de risc identificat.
Obiectivele PAAR sunt:
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a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea
manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în
baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform
schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate
asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor
operative;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării
situaţiilor de urgenţă.
Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care,
potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
Actualizarea planului constă în modificările care se aduc anual la capitolele existente
ale planului cu date concrete de la sfârşitul anului 2014, date obţinute de la Direcţia
Judeţeană de Statistică a Judeţului Hunedoara.
În acest context se impune şi actualizarea listei autorităţilor şi factorilor cu
responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în Municipiul Brad, listă care face parte
integrantă din plan.
Ţinând cont de Referatul nr.379/06.01.2015 al Compartimentului Protecţie Civilă şi
având în vedere prevederile legale în vigoare, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus aprobarea celor solicitate.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora - Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
14

Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2
consilieri locali „lipsă vot” ( Gheorge Adrian Duşan şi Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2015 privind actualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor (PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2015.
Punctul nr. 10. Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării fondului
locuinţelor de serviciu al Municipiului Brad aprobat prin H.C.L. nr. 101/2014.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, cadrul legal care reglementează
locuinţele de serviciu este dat de Legea locuinţei nr. 114/1996, actualizată, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 1257/2000 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996,
actualizată.
Aceste acte normative definesc locuinţa de serviciu ca fiind locuinţa destinată
funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile
contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.
Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1257/2000, actualizată, locuinţele de
serviciu fac parte din patrimoniul agenţilor economici sau al instituţiilor publice centrale ori
locale şi se administrează în interesul acestora prin închiriere salariaţilor proprii, contractul
de închiriere fiind accesoriu la contractul individual de muncă.
În altă ordine de idei, potrivit dispoziţiilor cap. VI art. 51 – 53 din Legea nr. 114/1996,
actualizată, fondul de locuinţe de serviciu se compune din:
a.) – locuinţe existente care, potrivit prevederilor legale, rămân cu destinaţia de
locuinţe de serviciu la data intrării în vigoare a legii, respectiv 31 decembrie 1997;
b.) – locuinţe noi.
Condiţiile şi durata de închiriere vor fi stipulate în contractul de locaţiune încheiat
între părţile contractante, accesoriu la contractul de muncă.
La acest moment, Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat
gestionează un fond de locuinţe de serviciu al Municipiului Brad format din două locuinţe de
serviciu, astfel cum a fost aprobat prin H.C.L. nr. 101/2014 şi a propus ca acesta să fie
completat cu încă o locuinţă, respectiv apartamentul nr. 11 din blocul CX24, etaj 3, de pe
strada Vânătorilor care a devenit liberă în urma rezilierii, la cererea chiriaşului, a
Contractului de închiriere nr. 10159/2011.
Luând în considerare cele mai sus arătate, precum şi Referatul nr. 2581/22.01.2015 al
Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat propune Consiliului Local al
Municipiului Brad aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea completării fondului
locuinţelor de serviciu al Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, 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
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favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45,
alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită a două treimi din numărul consilierilor locali
în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2
consilieri locali „lipsă vot” ( Gheorge Adrian Duşan şi Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr.11/2015 privind aprobarea completării fondului
locuinţelor de serviciu al Municipiului Brad aprobat prin H.C.L. nr. 101/2014 .
Punctul nr. 11. Proiectul de hotărâre privind completarea inventarului domeniului
privat al Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, În cursul lunii ianuarie 2015 au fost finalizate
documentaţiile de identificare şi parcelare a trei parcele de teren care stau la baza
soluţionării unor proiecte de interes local, respectiv realizarea unor parcări şi concesionare în
vederea realizării unor obiective de interes public
Astfel, având în vedere Referatul nr. 2786/22.01.2015 al Biroului pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat prin care se propune completarea inventarului domeniului privat
al Municipiului Brad cu imobilele: teren în suprafaţă de 1.030,00 mp., identificat prin C.F. nr.
2852 Brad, nr. topo. 6581/78/x/b/3/2/2/2/2/2/3/2/2/1/1/2/2, situat în Brad, pe strada 1 Iunie, în
prelungirea garajelor – zonă folosită de-a lungul digului la Pârâul Luncoi; teren în suprafaţă
de 9,00 mp., identificat prin C.F. nr. 64788 Brad, nr. topo. 64788, situat în Brad, strada
Avram-Iancu, adiacent spaţiului situat la parterul blocului 43, proprietatea domnului Borza
Ioan Aurian şi terenul în suprafaţă de 1.083,00 mp., identificat prin C.F. nr. 248 Ţărăţel, nr.
topo. 1812/a, p.c. 1932/2, situat în satul Ţărăţel, între linia CFI şi digul Crişului Alb, în
vecinătatea pompelor de la Sanatoriul TBC şi ţinând cont de prevederile art.3 alin. 4 şi art. 4
din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare, propune introducerea acestor imobilele în domeniul privat al Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45,
alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul a două treimi din numărul consilierilor
locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2
consilieri locali „lipsă vot” ( Gheorge Adrian Duşan şi Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr.12/2015 privind completarea inventarului domeniului
privat al Municipiului Brad.
Punctul nr. 12. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna decembrie 2014.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, Prin adresele înregistrate la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 1277/13.01.2015, nr. 1913/16.01.2015, nr. 2165/19.01.2015 şi nr.
2011/19.01.2015 unităţile de învăţământ din Municipiul Brad solicită aprobarea decontării
contravalorii transportului personalului didactic şi didactic auxiliar, care se deplasează de la
localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în municipiul Brad) şi retur.
În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Procesul verbal de inspecţie nr.
2352/21.01.2015 al Compartimentului Audit Public Intern, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea decontării contravalorii transportului la şi de la locul
de muncă a personalului susmenţionat pe luna decembrie 2014, în sumă de 5.472,04 lei
după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
1.086,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
1.574,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
1.137,00 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
1.675,04 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.
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Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45,
alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii consilierilor
locali în funcţie, respectiv 8 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2
consilieri locali „lipsă vot” ( Gheorge Adrian Duşan şi Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna decembrie 2014.
Punctul 1 Suplimentar. Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii
„C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF
„ZARANDUL” BRAD”.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, pornind de la necesitatea extremă de
reabilitare a clădirii Cinematografului „ZARAND” din Brad, precum şi ţinând seama de
incapacitatea financiară a bugetului local de susţinere a acestei investiţii, estimate la 4.250
mii lei, s-a iniţiat procedura de includere a acestui obiectiv în Lista – Sinteză a obiectivelor
de investiţii pe 2015 care urmează să se finanţeze din „Programul Naţional de Construcţii de
Interes Public sau Social”, Subprogramul „Săli de Cinema” aprobat prin O.G. nr. 16/2014.
Conform acestui Program, finanţatorul majoritar este COMPANIA NAŢIONALĂ DE
INVESTIŢII S.A. BUCUREŞTI, din cadrul M.D.R.A.P., iar bugetul local va avea obligaţia
suportării cheltuielilor reprezentând Sistematizarea pe verticală, branşamentele la reţelele de
utilităţi publice, documentaţiile tehnico-economice însoţite de avize – acorduri impuse prin
Certificatul de Urbanism precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pe o perioadă de
minim 15 ani.
Pentru a beneficia de finanţarea obiectivului prin acest Program Naţional, a iniţiat
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prezentul proiect de hotărâre, prin care a propus:
- predarea amplasamentului, liber de sarcini, la C.N.I. Bucureşti pe perioada
realizării investiţiei;
- aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile;
- aprobarea utilizării terenului public adiacent imobilului pentru depozitarea
de materiale şi organizare de şantier.
Totodată, se va depune angajamentul menţinerii destinaţiei obiectivului ca „Sală de
Cinema” şi asigurarea întreţinerii pe o perioadă de minim 15 ani.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo precizează că acest proiect de hotărâre s-a
iniţiat în baza unei solicitări a Companiei Naţionale de Investiţii S.A. prin adresa nr.
11957/22.01.2015 prin care se solicită predarea amplasamentului Cinematograf „Zarandul”
Brad, pe durata investiţiei, asigurarea din bugetul local a cofinanţării branşamentelor la
reţelele de utilităţi, a sistematizării pe verticală, precum şi a cheltuielilor de întreţinere pe
durata a 15 ani. Această solicitare ne dă speranţa că obiectivul de investiţii “REPARAŢIE
CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF „ZARANDUL” BRAD” va fi cuprins în
Lista – Sinteză a C.N.I. pe anul 2015, în valoare totală de 4250 mii lei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,
respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă,
Cristian Serafim Leucian, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2
consilieri locali „lipsă vot” ( Gheorge Adrian Duşan şi Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr.14/2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”
S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii “REPARAŢIE CAPITALĂ LA CLĂDIREA CINEMATOGRAF
19

„ZARANDUL” BRAD.
Punctul nr.14. Informarea nr. 2156/19.01.2015, privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte, de care
domnii consilieri locali au luat act.
Punctul nr. 15. Informarea nr. 1697/15.01.2015 a Compartimentului Unitate Locală
de Monitorizare, prin care reprezentantul Consiliului Local Brad în Consiliul de
Administraţie al A.D.I. „AQUA PREST HUNEDOARA”, aduce la cunoştinţa domnilor
consilieri, preţurile şi tarifele aprobate în data de 29.12.2014 în A.G.A. a A.D.I. „AQUA
PREST HUNEDOARA”, în conformitate cu avizul A.N.R.S.C. Bucureşti şi care se vor
aplica începând cu data de 01.01.2015, de care domnii consilieri locali au luat act.
Punctul 2 Suplimentar. Adresa nr. 117/25.01.2015 a S.C. CRISTIAN PREST
INSTAL S.R.L. prin care se solicită acordarea unui Aviz de principiu pentru demararea
procedurii de întăbulare a unui teren în suprafaţă de 168 mp. adiacent spaţiului comercial pe
care-l deţine. În urma discuţiilor purtate, domnii consilieri locali acceptă întreprinderea
acţiunii de includere a terenului în domeniul privat al Municipiului Brad.
În situaţia actuală, terenul în cauză nu deţine un număr topografic, nu a fost revendicat
de foşti proprietari, fiind necesară identificarea provenienţei şi deschiderea unei acţiuni
judecătoreşti în constatare.
Se trece la următorul punct şi anume: DIVERSE.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că în continuare se va prezenta Stadiul
demersurilor pentru investiţia Centrală Termică pe biomasă de înaltă eficienţă.
Au fost invitaţi pentru a participa la discuţii reprezentanţii SC ENERGY SERV SRL
Bucureşti, Dir. Gen. Cătălin Dragostin şi Dir. Tehnic Boris Bobu.
Invitaţii au prezentat o informare privind stadiul demersurilor de finanţare a
proiectului.
Din cele prezentate s-a reţinut dificultatea cu care se obţine creditarea investiţiei de la
instituţii bancare din România, după ce BERD Londra a refuzat finanţarea acestui proiect.
Au precizat că potenţialul finanţator acceptă o variantă de proiect care implică risc minim,
ceea ce înseamnă finanţarea în primă etapă a unei Centrale Termice şi într-o etapă ulterioară
realizarea modulului de cogenerare de înaltă eficienţă. Precizează că raţiunea acestui mod de
finanţare se datorează nefuncţionării pieţei de certificate verzi în România, ceea ce conduce
la acoperirea creditului doar din energia termică produsă. Totodată, au precizat că valoarea
unitară a certificatelor verzi a coborât la preţul minim de 29 euro. În continuare, investitorii
au asigurat Consiliul Local că, în maxim 2 săptămâni vvor obţine aprobarea creditului şi în
asemenea condiţii vor fi în măsură să instaleze până în iarna următoare cazanul termic de
vârf de sarcină de 4 MW şi să realizeze conducta tehnologică de legătură cu actualul sistem
de distribuţie, iar surplusul de energie termică necesară pentru încălzire au propus să fie
asigurat de la actuala Centrală.
Domnul consilier local, Mihai Mureş atrage atenţia asupra urgentării relizării
investiţiei deoarece, orice întârziere poate conduce la debranşări necontrolate.
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Domnul consilier local, Mircea Incău a întreabat ce se va întâmpla în cazul
falimentării producătorului de energie termică.
Domnul Cătălin Dragostin a precizat că Centrala se va executa cu un S.R.L. din Brad
şi va fi o entitate separată.
Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian a întrebat dacă peste o săptămână
sau două se vor întâlni cu finanţatorul şi dacă nu ar fi bine să participe şi din partea
Municipiului Brad, Primarul sau Viceprimarul sau consilieri locali.
Domnul Cătălin Dragostin a precizat că da, chiar dacă în valoarea investiţiei se
include şi conducta de legătură dintre Centrală şi sistemul de distribuţie.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan a întreabat cum va evolua preţul energiei
termice produse dacă va creşte mult preţul biomasei sau a lemnului.
Domnul Cătălin Dragostin, a precizat că se ia în calcul lemnul provenit din igienizări
şi căzături accidentale, fără a se neglija soluţia dezvoltării unor culturi de plante energetice
pe terenurile agricole nelucrate în prezent.
Domnul Primar, Florin Cazacu a atras atenţia, că nu va admite autorizarea unui alt tip
de Centrală, decât acela de Centrală Termică în cogenerare de înaltă eficienţă, aşa cum s-a
promovat încă de la scoaterea la licitaţie a terenului de amplasament. S-a acceptat eşalonarea
investiţiei pe 2 ani începând cu cazanul de vârf, dar la final, Centrala va trebui să producă
energie în cogenerare.
Totodată, a precizat că este inexplicabilă întârzierea semnării Contractului de
concesiune a terenului din partea investitorului, ceea ce a condus şi la neîncasarea
redevenţei cuvenite. A precizat că nu se va renunţa la cogenerare şi din motivul unei posibile
compensări a energiei electrice necesare iluminatului public care înseamnă cca 1,2 milioane
lei/an. La aceasta se adaugă contribuţia bugetului local la subvenţionarea energiei termice
livrate populaţiei. Aceste componente pot contribui mult la diminuarea riscurilor de finanţare
a investiţiei. Mai precizează că se va adauga şi disponibilitatea de a deveni potenţiali
producători de biomasă. Totodată, a atenţionat că finanţarea investiţiei este atributul exclusiv
al investitorului, fără ca municipalitatea să depună vreo garanţie în afara celor precizate
anterior. De asemenea, a atras atenţia că termenul de realizare este foarte scurt, întrucât în
viitoarea iarnă nu există vreo garanţie pentru vreun sprijin guvernamental.
Domnul Cătălin Dragostin a precizat că s-au străduit să obţină finanţarea, dar BERD
a refuzat după 2 luni de negocieri iar în prezent îşi vor îndrepta atenţia către instituţii bancare
sau fonduri de investiţii din România. Consideră că în cel mult două săptămâni vor prezenta
o concluzie favorabilă.
Domnul consilier local, Vasile Podaru a propus accesarea unei finanţări în două etape:
o etapă pentru cazanul de vârf care să fie pus în funcţiune şi să producă energie şi o a doua
etapă pentru modulul de cogenerare.
Domnul Primar, Florin Cazacu a propus să se analizeze demararea unei noi proceduri
de concesionare a terenului situat în vecinătatea celui supus concesionării anterioare şi care
ar urma să intre în proprietatea privată a Municipiului Brad odată cu finalizarea lichidării
judiciare a S.C. EUROCHEM S.R.L. Brad. În acest sens se va interveni la lichidatorul
judiciar, în calitate de creditor de rangul I pentru a urgenta reevaluarea acestui teren şi a
clarifica modalitatea de plată a TVA.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo precizează că acel teren era în atenţie, fie
pentru amplasarea Centralei, fie pentru procesarea biomasei sau pentru gospodăria de
combustibil a Centralei. Pentru a menţine un preţ suportabil al energiei termice, nu este de
acord să se renunţe la producerea energiei termice în cogenerare.
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În continuare domnul Liviu Groza, delegat sătesc în satul Ruda Brad solicită să se
cuprindă în bugetul Municipiului Brad pe anul 2015, bani pentru reabilitarea Căminului
cultural din sat.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că vor fi alocaţi bani pentru reabilitarea
Căminului Cultural din satul Ruda Brad, la o eventuală rectificare de buget, când va fi
posibil.
Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Cristian Serafim Leucian,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data
de 29.01.2015.
Brad, 29.01.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CRISTIAN SERAFIM LEUCIAN

SECRETAR,
CARMEN-IRINA BORA
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