ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 29 ianuarie 2018, cu ocazia şedinţei
Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa de îndată s-a
făcut în data de 29 ianuarie 2017 prin Dispoziţia nr. 38/29.01.2018 emisă de Primarul
Municipiului Brad, în conformitate prevederilor art. 39 alin. 4 şi ale art. 68 alin. 1 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de 29 ianuarie 2018.
La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în
funcţie, 5 consilieri locali absenţi (Mihai Mureș, Vasile Poenaru, Adrian Petruș, Ancuța
Florentina Miheț și Ionel Circo).
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora, Secretarul Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali 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, Secretarul
Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia.
Totodată, doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul Municipiului Brad,
reaminteşte consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 49 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi
anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul
local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea
inclusiv , are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului
local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1 )
sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios
administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul Municipiului Brad, dă
cuvântul doamnei preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, pentru a prelua conducerea
şedinţei.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi
precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de necesitatea completării
în cel mai scurt timp (29 ianuarie 2018) a documentației depuse la ANRSC București
pentru obținerea licenței de către S.C. ACTIV CONTRUST S.R.L. – beneficiarul
Contractului de prestări servicii de închiriere utilaje pentru efectuarea activităților
serviciului de curățare și transport a zăpezii și gheții de pe căile publice ale
Municipiului Brad nr. 28577/01.11.2017. Astfel documentația va fi completată cu un
act adițional la contractul mai sus amintit care va avea la bază hotărârea care urmează a

se adopta în această ședință.
Ulterior, domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2017
privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE ÎNCHIRIERE UTILAJE PENTRU
EFECTUAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT A
ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE PE CĂILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI BRAD – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, supune aprobării Ordinea de zi
şi cu 12 voturi „pentru”, 5 consilieri locali absenţi (Mihai Mureș, Vasile Poenaru,
Adrian Petruș, Ancuța Florentina Miheț și Ionel Circo) se aprobă.
În continuare se trece la discutarea punctului înscris pe ordinea de zi astfel cum a
fost aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 138/2017 privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea
încheierii unui CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE ÎNCHIRIERE
UTILAJE PENTRU EFECTUAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE
CURĂȚARE ȘI TRANSPORT A ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE PE CĂILE PUBLICE
ALE MUNICIPIULUI BRAD.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, 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.
138/2018 s-a aprobat aplicarea procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui
contract de prestări servicii de închiriere utilaje pentru efectuarea activităților
serviciului de curățare și transport a zăpezii și gheții de pe căile publice ale
Municipiului Brad.
În data de 01.11.2017 s-a încheiat Contractul de prestări servicii de închiriere utilaje
pentru efectuarea activităților serviciului de curățare și transport a zăpezii și gheții de
pe căile publice ale Municipiului Brad nr. 28577/01.11.2017, cu S.C.ACTIV
CONTRUST SRL.
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată, operatorul este obligat să solicite și să
obțină licența A.N.R.S.C. pentru efectuarea serviciilor menționate anterior, în termen
de 90 de zile de la data semnării contractului .
Prin adresa nr. 84/26.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
3388/29.01.2018 operatorul S.C. ACTIV CONTRUST SRL, în urma demersurilor
făcute în vederea obținerii licenței ANRSC, solicită modificarea denumirii contractului
încheiat cu instituția noastră din „Contract de prestări servicii de închiriere utilaje
pentru efectuarea activităților serviciului de curățare și transport a zăpezii și gheții de
pe căile publice ale municipiului Brad” în ”Contract de prestări servicii pentru
efectuarea activității de curățare și transport a zăpezii și gheții de pe căile publice și
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Brad”.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, întreabă dacă sunt discuții pe

marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, întreabă dacă operatorul dispunea de utilaje la
momentul licitației.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că da, operatorul avea utilajele
necesare acțiunii de deszăpezire, doar că noi inițial închiriam și utilajele și operatorul.
De fapt activitatea va fi aceeași, se schimbă doar denumirea contractului așa cum a
explicat mai devreme.
Nemaifiind alte discuții, doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea,
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, Secretarul 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 prezenți, respectiv 9 consilieri locali.
Doamna preşedinte de şedinţă,Cornelia Golea supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 12 voturi „pentru”, 5 consilieri locali absenţi (Mihai Mureș, Vasile Poenaru,
Adrian Petruș, Ancuța Florentina Miheț și Ionel Circo) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 13/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
138/2017 privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea
încheierii unui CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE ÎNCHIRIERE
UTILAJE PENTRU EFECTUAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE
CURĂȚARE ȘI TRANSPORT A ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE PE CĂILE PUBLICE
ALE MUNICIPIULUI BRAD.
În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în data de 1 februarie
2018 va avea loc o discuție finală pentru conducta de gaz Mintia - Ștei.
Mai menționează că, în data de 18 ianuarie 2018, Proiectul Bugetului Municipiului
Brad pe anul 2018 a fost publicat în presa locală și a fost postat pe site-ul Primăriei
Municipiului Brad, locuitorii municipiului putând depune sugestii sau contestaţii
privind proiectul de buget, în termen de 15 zile de la data publicării sau postării
acestuia, respectiv până în data de 2 februarie 2018, la sediul Primăriei Municipiului
Brad, la Compartimentul Relaţii Publice, prin scrisori transmise prin poştă la adresa
Primăriei Municipiului Brad, strada Independenţei, nr.2, prin fax. la nr. 0254612669
sau prin e-mail la adresa bradprim@yahoo.com.
Totodată, precizează că în data de 2 februarie 2018 va fi convocată o ședință
extraordinară pentru data de 5 februarie 2018 în vederea aprobării Bugetului Local al
Municipiului Brad pe anul 2018.
Nemaifiind alte discuţii, doamna preşedinte de şedinţă, Cornelia Golea, declară
închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 29 ianuarie 2018.
Brad, 29.01.2018
SECRETAR
CARMEN – IRINA BORA

