ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VE RBAL
încheiat azi, 29 martie 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 29 martie 2018 s-a făcut în data de 23 martie 2018 prin Dispoziţia nr.
153/23.03.2018 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39
alin. 1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Brad prin afişare la
sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din
Municipiul Brad, precum şi în Periodicul de informare al Consiliului Municipal Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 23 martie 2018, conform
tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenți toţi cei 17 consilieri locali în funcţie.
La şedinţă au participat 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în
satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn şi
domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora, Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: domnul inginer Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A., doamna Mariana Bordea – Contabil - Șef al S.C. TERMICA BRAD
S.A., domnul Lucian Miron – Director Medical al Spitalului Municipal Brad și domnul
Horea Golea - Șeful Ocolului Silvic Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi
prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doamna Secretar, Carmen - Irina
Bora, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i
pe toţi cei prezenţi să se ridice pentru a audia Imnul Naţional al României.
Doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 22 februarie 2018 care a fost
aprobat cu 17 voturi "pentru”, precum și procesul verbal al şedinţei de îndată din 22
martie 2018, care a fost aprobat tot cu 17 voturi "pentru” .
Totodată, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv,
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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 Secretar, Carmen - Irina Bora, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru -Voicu Huieț, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata
prezentării materialelor și dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2018 al S.C. TERMICA BRAD S.A. – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice în serviciul public
de alimentare cu energie termică furnizată de către S.C. TERMICA BRAD S.A.– iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse
şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2017-2018 –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între
Municipiul Brad și Asociaţia „SALVITAL” Hunedoara precum și a achitării contribuției
anuale
datorată de către Municipiul Brad acesteia – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2018
datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2018
datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2016
privind aprobarea cofinanţării şi a contribuţiei proprii a Consiliului Local al Municipiului
Brad la Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul
Hunedoara” aferente Fazei a II-a – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului de drum național (DN 76)
cuprins între km 28 + 600 și km 35 + 400, corespunzător străzilor Vânătorilor, 1 Mai,
Republicii, Avram Iancu și Mesteacăn din administrarea Consiliului Local al Municipiului
Brad în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre transmiterea sectorului de drum național (DN 74) cuprins
între km 0 + 000 și km 4 + 460 corespunzător străzilor Republicii, Moților, Goșa și Țărățel
din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad în administrarea Companiei
Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - iniţiat de Primarul Municipiului
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Brad.
10. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din
proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi
valorificarea acesteia
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea
autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al
Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de
„Cetățean de Onoare” al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 56 din Blocul 105 G, situat
în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 40, din Blocul 105 G,
situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
15. Raportul Primarului Municipiului Brad nr. 8271/15.03.2018 privind starea
economică socială şi de mediu a Municipiului Brad pe anul 2017.
16. Informarea nr. 8904/21.03.2018 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
17. Analizarea și discutarea adresei nr. 8710/20.03.2018 a domnului Huieț Petru
Voicu.
18. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot ordinea de zi
prezentată care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru – Voicu, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele puncte:
Suplimentar 1. 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 “
PROIECT PILOT – CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ, ÎN MUNICIPIUL
BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.
133/2017 privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii
locuințelor din Municipiul Brad - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 128/2016
privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a obiectivului de investiții
“Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, județul
Hunedoara” şi a finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii de
Interes Public sau Social - Subprogramul Lucrări în primă urgenţă, astfel cum a fost
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modificată prin H.C.L. nr. 57/2017- inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării, în anul 2018 de
finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor
religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care
desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes
public local - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
Organizarea și Funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor al Municipiului Brad - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, supune aprobării suplimentarea propusă care se
aprobă cu 17 voturi "pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț , supune aprobării Ordinea de zi
în ansamblul ei care se aprobă cu 17 voturi "pentru”.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa S.C. TERMICA BRAD
S.A.
nr. 294/09.02.2018,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
4891/09.02.2018 s-a solicitat aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Brad a
bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2018.
Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost întocmit conform prevederilor Legii nr.
82/1991 a contabilității și a Ordinului MFP nr. 3.145/2017privind aprobarea formatului şi
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a
acestuia și s-a aprobat în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. TERMICA
BRAD S.A. din data 25.01.2018.
Astfel se estimează pentru anul 2018 venituri de 8.909 mii lei şi cheltuieli de 8.678
mii lei, cu un rezultat brut (profit) de 231 mii lei (2,66 %).
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
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care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 39/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
al S.C. TERMICA BRAD S.A.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice în
serviciul public de alimentare cu energie termică furnizată de către S.C. TERMICA
BRAD S.A – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț 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 perioada de furnizare a energiei
termice este corelată cu facilităţile care se acordă consumatorilor vulnerabili, prin efectul
Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, dar şi cu prevederile H.G. nr.
425/1994 de aprobare a Regulamentului de furnizare a energiei termice, potrivit cărora
furnizarea devine obligatorie dacă, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18,00 – 6,00, se
înregistrează valori medii zilnice de temperatură ale aerului exterior de + 10 grade Celsius
sau mai mici, iar oprirea încălzirii se face după 3 zile consecutive în care temperatura
medie a aerului exterior depășește +10 GC între orele 18.00-6.00.
Astfel prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2017 s-a aprobat furnizarea energiei
termice în sistem centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad de către
operatorul local de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu data
de 1 noiembrie 2017 până la data de 31 martie 2018.
Intervalul propus pentru furnizarea energiei termice 01.11.2017 - 31.03.2018 se
corelează şi cu prevederile O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de
referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, actualizată,
potrivit cărora în acest interval energia termică livrată populaţiei poate fi subvenţionată de
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la bugetul local.
Întrucât valorile termice ale temperaturilor exterioare actuale nu depășesc limita
impusă de prevederile legale în vigoare și având în vedere prognoza meteorologică pentru
perioada următoare, considerăm că este justificată prelungirea perioadei de furnizare a
energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuințelor din Municipiul Brad,
sens în care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
Precizez că în această perioadă consumatorii vulnerabili care utilizează pentru
încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat nu vor mai beneficia de
ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat, denumit în continuare
ajutor pentru energie termică.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David întreabă dacă se știe că, conductele de
agent termic de la Brad spre Crișcior sunt dezvelite pe câteva sute de metri, pierderile
fiind suportate de către cetățeni. Întreabă ce măsuri se vor lua în acest sens.
Domnul Grosu Adrian, Director al S.C. TERMICA BRAD S.A. care era prezent în
sală, răspunde la interpelarea domnului consilier David cum că pierderea de 35.08% din
sistem e suportata de consumatori, astfel:
- În tarif, autoritatea de reglementare A.N.R.S.C. respectiv A.N.R.E. , admite o
valoare a pierderilor de maximum 20%,
- Pierderea de 35,08% actuală, determinată în urma auditului energetic efectuat de
S.C. Ergonexergo S.R.L. Petroșani face ca sistemul centralizat de termoficare din
Brad sa se situeze intre sistemele cele mai eficiente din Europa Centrala si de
Est;
- Pierderea din sistem de 35,08 % este mult mai mica decât pierderea înregistrată
de defunctul S.C. Acvacalor S.A. Brad care înregistra o pierdere totala de 48.1%;
acest lucru a fost posibil datorita modernizării unui număr mare de puncte
termice si a rețelelor aferente, precum si datorită administrării eficiente a
societății care exploatează sistemul, nou născută, S.C. Termica Brad S.A. .
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Domnul consilier local, Dorin Sorin David, mai spune ca pierderile sunt datorate
conductelor de transport dintre centrala termica din Crișcior și punctele termice din Brad,
care sunt citez: ”fără izolație pe sute de metri”.
Domnul director al S.C. TERMICA BRAD S.A., Adrian Grosu, precizează că pe
conducta DN 400 care este într - adevăr fără izolație pe sute de metri nu mai circula agent
termic din anul 2010, agentul primar circulând pe conductele DN 275 care sunt izolate.
Este adevărat ca persoane fără discernământ au aprins primăvara iarba și arbuștii din
imediata vecinătate a conductelor și, datorită faptului că tabla de la exteriorul conductelor
era sustrasă de alți cetățeni certați cu legea, care locuiesc în zonă, materialul din care sunt
fabricate cochiliile izolatoare a ars pe câțiva zeci de metri și, bineînțeles, a fost afectat
gradul de izolație al conductelor.
Domnul director, Adrian Grosu, sugerează că Poliția Locală ar putea măcar o data
pe zi să facă un rond pe traseul de conducte de la Gurabarza la Brad, ocazie cu care ar
împiedeca sau ar putea sa prevină asemenea acțiuni de deteriorare a izolației conductelor.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, își exprima îngrijorarea pentru faptul că
nu se face nimic în sensul modernizării sistemului și micșorării pierderilor.
Domnul director, Adrian Grosu, îi spune domnului consilier că nu este bine
informat și că se lucrează continuu la rezolvarea acestor probleme. Mai precis, se continuă
investițiile de modernizare a ultimelor două puncte termice rămase nemodernizate și
anume PT 4 și PT 20, precum și a rețelelor aferente pentru PT 4 existând deja
documentația de execuție.
În ceea ce privește centrala termică, așa cum reiese și din auditul energetic, cea mai
urgenta acțiune care se poate face este mutarea ei în imediata vecinătate a orașului, caz în
care pierderea pe întreg sistemul ar scădea cu aproximativ 10 procente.
Primăria Municipiului Brad are în vedere alegerea uneia dintre următoarele trei
variante:
1. Mutarea centralei existente din Crișcior la Brad;
2. Construirea unei noi centrale în Municipiul Brad, cu cazane de apă fierbinte și
arzătoare mixte gaz-păcura în ideea că în momentul realizării aducțiunii de gaz
centrala să poată fi trecută pe acest combustibil, păcura devenind un combustibil
alternativ pe care s-ar trece în perioadele în care, din diferite motive, presiunea
de gaz ar scădea sub valoarea minimă la care acest combustibil poate fi folosit la
ardere.
3. Construirea în Municipiul Brad a unei centrale pe biomasă cu societatea S.C.
Energoserv S.R.L. cu care se discută detaliile de execuție.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, își exprimă mulțumirea pentru
răspunsurile primite și pentru faptul că aceste informații l-au ajutat sa înțeleagă adevăratele
probleme din sistem.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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.
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215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 40/2018 privind aprobarea pierderilor tehnologice în serviciul public de
alimentare cu energie termică furnizată de către S.C. TERMICA BRAD S.A
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a
cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al
anului şcolar 2017-2018.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț 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 elevii de la cursurile cu frecvenţă din
învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de
merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social.
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local.
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. 972/20.03.2018; nr. 788/22.03.2018 şi nr. 208/14.03.2018.
Întrucât bursele şcolare, numărul acestora precum şi cuantumul fiecărei burse în
parte se aprobă semestrial prin hotărâre de consiliu, am propus aprobarea unui număr de
295 burse şcolare (202 burse de merit şi 93 burse sociale) ce se vor acorda elevilor din
unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar
2017-2018.
Cuantumul burselor şcolare propuse spre aprobare este acelaşi cu cel aprobat în anul
2014 şi se prezintă după cum urmează:
- bursă de performanţă - 80 lei/lună;
- bursă de merit
- 70 lei/lună;
- bursă de studiu
- 60 lei/lună;
- bursă de ajutor social - 60 lei/lună.
Precizează că la stabilirea acestui cuantum s-a avut în vedere încadrarea în suma
prevăzută în bugetul local al Municipiului Brad pentru anul 2018 la capitolul bugetar
65.02 „Învăţământ”, titlul 59-Alte cheltuieli, alin. „Burse”.
În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
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activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Adrian Petruş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 funcție,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 41/2018 privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse
şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2017-2018
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de
parteneriat între Municipiul Brad și Asociaţia „SALVITAL” Hunedoara precum și a
achitării contribuției anuale datorată de către Municipiul Brad acesteia– iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, 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.
34/28.02.2011 s-a aprobat contribuția de membru pentru Municipiul Brad, în cuantum de
5 lei/locuitor/an.
În vederea asigurării cadrului necesar pentru realizarea scopului Asociației
„SALVITAL” Hunedoara, respectiv organizarea și dezvoltarea Serviciului Mobil de
Urgență Reanimare și Descarcerare (SMURD) precum și pentru o mai bună organizare a
activității financiar – contabile a acesteia, prin adresa nr. 29/19.01.2018, înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 2502/19.01.2018, asociația propune încheierea unui
Acord de parteneriat prin care să fie reglementate drepturile și obligațiile părților.
Prin acest acord se urmărește întărirea parteneriatului cu comunitatea în vederea
îmbunătățirii calității vieții cetățenilor, promovarea demnității și asigurarea dreptului
acestora la dezvoltare și la o viați sănătoasă, precum și în vederea menținerii locurilor de
muncă la nivelul județului Hunedoara.
Această contribuție anuală este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Brad pe
anul 2018 și se aplică la populaţia după domiciliu, furnizată de Direcţia Judeţeană de
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Statistică Hunedoara la data de 1 iulie 2017.
Pentru anul 2018 cotizația de membru pentru Municipiul Brad este în sumă de
78.185 lei/an iar decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul bugetar 51.02.
”Autorităţi publice ” cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și
domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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. f din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 42/2018 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între
Municipiul Brad și Asociaţia „SALVITAL” Hunedoara precum și a achitării
contribuției anuale datorată de către Municipiul Brad acesteia.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru
anul 2018 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”– iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Prin Hotărârea Consiliului Local
nr.116/2008, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”.
Această asociere între unităţile administrativ - teritoriale ale Judeţului Hunedoara
are drept scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare în localităţile situate pe Valea Streiului, Mureşului şi Crişului, precum şi pentru
creşterea capacităţii de atragere de fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea
investiţiilor necesare în infrastructura aferentă acestor servicii.
Prin Hotărârea nr. 13/08.12.2017 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
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Intercomunitară „AQUA PREST” HUNEDOARA s-a aprobat cotizaţia membrilor
asociați pentru anul 2018 în cuantum de 1,40 lei/locuitor/an, aplicată la populaţia după
domiciliu, furnizată de Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara .
Pentru anul 2018 cotizația de membru pentru Municipiul Brad este în cuantum de
22.035 lei/an iar decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul bugetar 51.02.
”Autorităţi publice ” cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
și domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, precizează că potrivit prevederile art. 46 alin.
1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea acestei hotărâri
deoarece are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterii consiliului local și
anume face parte din consiliul de administrație al acestei Asociații.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 funcție,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, 1 consilier local „nu votează” (Mihai
Mureș) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2018 privind aprobarea achitării
cotizaţiei pentru anul 2018 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” .
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru
anul 2018 datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Hunedoara” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
60/2009, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de
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Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul
Hunedoara”.
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 4259/02.02.2018
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor
Judeţul Hunedoara” se comunică faptul că prin Hotărârea AGA nr. 3/2018 a asociației sa stabilit cotizația pentru anul 2018 ca fiind în cuantum de 1 leu/locuitor.
Această cotizație se aplică la populaţia după domiciliu furnizată de Direcţia
Judeţeană de Statistică Hunedoara.
Pentru anul 2018 cotizația de membru pentru Municipiul Brad este în cuantum de
15.739 lei/an, iar decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul bugetar 51.02.
”Autorităţi publice ” cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și
domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv
9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 44/2018 privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2018 datorată de
către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 100/2016 privind aprobarea cofinanţării şi a contribuţiei proprii a Consiliului Local
al Municipiului Brad la Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Hunedoara” aferente Fazei a II-a – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
116/2008, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de
12

Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”.
Această asociere între unităţile administrativ teritoriale ale Judeţului Hunedoara are
drept scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
în localităţile situate pe Valea Streiului, Mureşului şi Crişului, precum şi creşterea
capacităţii de atragere de fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor
necesare în infrastructura aferentă acestor servicii.
Pentru buna derulare a Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Hunedoara”, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2016 s-a
aprobat atât cofinanţarea de 2% din valoarea investiţiilor aferente proiectului, Faza a II-a,
cât şi cotizația proprie în sumă de 150.452,90 lei fără T.V.A., sumă care reprezintă
cheltuielile eligibile în procent de 2% din valoarea investiţiilor ce vor fi realizate în cadrul
proiectului în Faza a II- a.
Având în vedere că până la data de 31.12.2017 nu s-au finalizat toate contractele
componente ale proiectului sus menționat, perioada de notificare a defectelor pentru
contractul de lucrări HD-CL6 „Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei
de distribuție și a rețelei de canalizare din Brad” a fost prelungită cu 4 luni, respectiv de la
28 decembrie 2017 până la 28 aprilie 2018.
Prin adresa nr. 1884/11.01.2018, SC APAPROD S.A. DEVA a solicitat Autorității
de Management (AM) din cadrul Direcției Generale Programe Europene Infrastructură
Mare, Direcția Regională Infrastructură Timișoara) aprobarea încheierii Actului Adițional
nr. 2 la Contractul de finanțare nr. 5/08.11.2016 pentru prelungirea perioadei de
implementare a proiectului de la data de 28 februarie 2018 până la data de 30 iunie 2018.
În conformitate cu prevederile Anexei 1- Condiții specifice, Secțiunea 1 - Condiții
specifice aplicabile sectorului de apă/apă uzată, art.1 alin.13 - Drepturi și obligații ale
părților din Contractul de finanțare nr. 5/08.11.2016, ADI ”AQUA PREST ” Hunedoara,
împreună și solidar cu beneficiarul SC APA PROD SA DEVA, au obligația de a transmite,
anual, la AM POIM dovada includerii în bugetul propriu a sumelor aferente cofinanțării
proiectului și disponibilitatea acestor fonduri, respectiv hotărârea consiliului local privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brad.
Pentru a obține prelungirea perioadei de implementare a proiectului, ADI ”AQUA
PREST ” Hunedoara a solicitat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2016 astfel
încât aceasta să-și păstreze procentul și sumele pentru cofinanțare, iar la articolul 2 alin.2
să fie introdus și anul 2018.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
și domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
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Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 45/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2016
privind aprobarea cofinanţării şi a contribuţiei proprii a Consiliului Local al
Municipiului Brad la Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Hunedoara” aferente Fazei a II-a .
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului de drum
național (DN 76) cuprins între km 28 + 600 și km 35 + 400, corespunzător străzilor
Vânătorilor, 1 Mai, Republicii, Avram Iancu și Mesteacăn din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Brad în administrarea Companiei Naționale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, 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, întrucât tronsonul de drum național
(DN 76) care străbate Municipiul Brad, cuprins între km 28 + 600 și km 35 + 400,
corespunzător străzilor Vânătorilor, 1 Mai, Republicii, Avram Iancu și Mesteacăn se află
într-o stare avansată de degradare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad în
administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Lungimea totală a acestui tronson este de 6,8 km.
Această stare a drumului este dată de creșterea tot mai intensă a traficului
mijloacelor de transport grele înspre și dinspre zona Oradea, precum și de lucrările de apă
și canal care au fost efectuate în zonă.
Precizezazăcă în bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2018 nu sunt prevăzute
sumele necesare efectuării acestor reparații.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propue
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Invocă în susţinerea prezentului proiect de hotărâre prevederile art. 41 lit. a şi art.
44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 4 din Anexa 3 la O.G. nr. 16/2014 pentru modificarea şi
completarea O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii
„C.N.I” S.A..
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
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libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea precizează că este o modalitate pentru a reuși
să se asfalteze cât mai multe drumuri din Municipiul Brad, dar, întreabă dacă s-a luat
legătura cu reprezentanții CNAIR, că dacă vor fi preluate acele drumuri și va trebui să
așteptăm foarte mult până la asfaltarea acestora.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că au existat câteva discuții la nivelul
înalților decidenți politici (anul trecut la Țebea). Această hotărâre de consiliu local este
primul document care va fi depus la CNAIR. Este vorba de o reparație curentă cu sume
relativ mici, într-un termen relativ scurt. Menționează că săptămâna trecută a participat la
o întâlnire cu autoritățile administrațiilor locale din județele Alba și Hunedoara unde au
purtat mai multe discuții cu primarii din zona Munților Apuseni rezultând un
Memorandum prin care s-a solicitat și includerea acestui drum care traversează
Municipiul Brad pe Lista de Investiții.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David își exprimă temerea că aceste drumuri
nu se vor asfalta anul acesta și că se va întâmpla la fel ca și cu cei de la S.C. APA PROD
S.A. cu lucrările de canalizare. Este foarte bine dacă vor prelua aceste tronsoane de drum,
dar ce pârghii vom avea pentru a - i trage la răspundere.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că se lucrează deja la reabilitarea acestor
drumuri, dar în această situație este vorba de un covor asfaltic continuu. Aceste tronsoane
au statut de drumuri naționale. O să refacem infrastructura atât cât vor fi bani, dar nu se
poate reface cu covor asfaltic continuu, acesta fiind motivul pentru care încercăm să le
predăm CNAIR pentru a fi prinse într-un proiect de reparații.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, atrage atenția să nu se mai asfalteze
când plouă.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că dacă angajații Primăriei execută
lucrări pe vreme ploioasă să fie trași la răspundere.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, apreciază că unii dintre domnii consilieri
sunt suspicioși chiar și atunci când se va dori a se face ceva bun. Posibilitățile financiare
ale bugetului local sunt limitate și ar fi bine să fie preluate de către CNAIR, iar dacă nu
vor fi preluate atunci vom încerca să le preluăm noi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că trebuie să înțeleagă și domnii
consilieri locali noi că sunt anumite politici publice locale care trebuie respectate cum ar
fi DN-urile, Spitalul Public care ne-au fost date prin lege în administrare, vrând, nevrând
și fără avea bani alocați în vederea administrării lor. Menționează că acum se încearcă
predarea acestora, urmând ca după reabilitare să fie trecute din nou în administrarea
noastră.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
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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, hotătâte se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor
locali în funcție, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 46/2018 pentru privind transmiterea sectorului de drum național (DN 76)
cuprins între km 28 + 600 și km 35 + 400, corespunzător străzilor Vânătorilor, 1 Mai,
Republicii, Avram Iancu și Mesteacăn din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Brad în administrarea Companiei Naționale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului de drum
național (DN 74) cuprins între km 0 + 000 și km 4 + 460 corespunzător străzilor
Republicii, Moților, Goșa și Țărățel din administrarea Consiliului Local al Municipiului
Brad în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț 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, întrucât tronsonul de drum național
(DN 74) care străbate Municipiul Brad, cuprins între km 28 + 600 și km 35 + 400,
corespunzător străzilor Republicii, Moților, Goșa și Țărățel se află într-o stare avansată de
degradare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus transmiterea
acestuia din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad în administrarea
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Lungimea totală a acestui tronson este de 4,46 km.
Această stare a drumului este dată de creșterea tot mai intensă a traficului
mijloacelor de transport grele înspre și dinspre zona Cluj și Abrud, precum și de lucrările
de apă și canal care au fost efectuate în zonă.
Precizează că în bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2018 nu sunt prevăzute
sumele necesare efectuării acestor reparații.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propue
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Invocă în susţinerea prezentului proiect de hotărâre art. 41 alin. 1 şi art. 44 alin. 1
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 22 indice 1 alin. 1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 867 din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil, republicată.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
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libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotătâte se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcție, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 47/2018 pentru transmiterea sectorului de drum național (DN 74) cuprins
între km 0 + 000 și km 4 + 460 corespunzător străzilor Republicii, Moților, Goșa și
Țărățel din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad în administrarea
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă
lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum
şi exploatarea şi valorificarea acesteia – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț 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 Municipiul Brad deţine în proprietatea
publică teren cu vegetaţie forestieră în UP 2 Brad, bazinet Valea Brad şi în UP 3 Baia de
Criş, bazinet Birtin.
Potrivit prevederilor art. 4 alin.1 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 715/2017 „Hotărârea privind
modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei
unităţi administrativ-teritoriale, ca „masă lemnoasă pe picior“ sau ca „lemn fasonat“, se
ia, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2), de către consiliul local al
acesteia”.
Conform prevederilor art. 59 din Legea nr. 46/2008 –Codul Silvic, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor,
tăierile de igienă, precum şi tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe
suprafeţe compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a
statului, se realizează de către administratorii prevăzuţi de lege, prin exploatare în regie
proprie, cu forţe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru
lucrări de exploatare forestieră.
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Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de
maximum 24 cm şi ca lemn de foc din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, din
tăierile de igienă, precum şi din tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe
suprafeţe compacte de maximum 3 ha, din fondul forestier proprietate publică a statului, se
valorifică în următoarea ordine de priorităţi:
a) pentru necesarul de lemn al populaţiei, în baza solicitărilor centralizate de
unităţile administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora este amplasat fondul forestier
administrat de ocolul silvic de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar
cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare; centralizarea solicitărilor se va
face până la data de 1 august, iar transmiterea acestora către ocolul silvic se face până la
data de 15 august;
b) pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau
parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în
sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, în baza solicitărilor
centralizate de unităţile administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora este amplasat fondul
forestier; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu
are dreptul de comercializare;
c) consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică a
statului.
Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de
maximum 24 cm şi ca lemn de foc din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, din
tăierile de igienă, precum şi din tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe
suprafeţe compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale, se valorifică în condiţiile regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică în vigoare.
Prin adresa nr. 10291 /29.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
3417/29.01.2018, Ocolul Silvic Brad înaintează un număr de 3 acte de punere în valoare
constituite pentru produse accidentale constatate în trupul de pădure COCOȘU.
Partida 9665 COCOȘU, produse Accidentale I, cu un volum de 41 mc;
Partida 9660 COCOȘU, produse Accidentale I, cu un volum de 304 mc;
Partida 9659 COCOȘU, produse Accidentale I, cu un volum de 291 mc.
Față de cele de mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus:
- valorificarea cantităţii de 304 mc., masă lemnoasă pe picior, în tăiere progresivă,
prin licitație în plic închis organizată în cadrul Direcţiei Silvice Hunedoara la un preţ
minim de pornire al licitaţiei de 75,00 lei/mc. pentru care propunem preţ de referinţă de
74,96 lei/mc;
- valorificarea cantităţii de 41 mc., masă lemnoasă pe picior, în tăiere progresivă,
prin licitație în plic închis organizată în cadrul Direcţiei Silvice Hunedoara la un preţ
minim de pornire al licitaţiei de 66,00 lei/mc. pentru care propunem preţ de referinţă de
65,56 lei/mc.;
- valorificarea cantităţii de 291 mc., masă lemnoasă pe picior, în tăiere
progresivă, prin licitație în plic închis organizată în cadrul Direcţiei Silvice Hunedoara la
un preţ minim de pornire al licitaţiei de 76,00 lei/mc. pentru care propunem preţ de
referinţă de 75,59 lei/mc..
Contravaloarea masei lemnoase rezultată în urma valorificării prin licitaţie publică
se virează, prin Ocolul Silvic Brad, în contul de venituri provenite din vânzări la bugetul
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local al Municipiului Brad, în conformitate cu Contractul de administrare nr.
1454/14.01.2016.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că dumnealui nu dorește să se
dezică de opinia avută la ședința trecută, dar, având în vedere că este vorba acum și de
lemn căzut accidental, iar aceste lemne vor ajunge la cei care au nevoie de ele, este de
acord cu acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru – Voicu, precizează că, potrivit
prevederilor cap. IV din Ordinul nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de
stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" beneficiari ai
acestei scheme pot fi și unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau
privată terenuri forestiere.
Mai precizează că ar fi bine dacă s-ar putea rezolva accesul de la Podul de la
Mesteacăn la Botău.
Mai precizează că există măsura 4.3 de finanțare din fonduri agricole arătând în
acest sens că există o unitate administrativ teritorială din Țara Zarandului care are accesată
această măsură, aflându-se în faza de licitație, valoarea fiind 100 mii euro. Menționează că
va depune în acest sens o solicitare în scris la Primăria Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, menționează că este un lucru foarte
benefic pentru populație, solicitând domnului Primar, Florin Cazacu, să se străduiască mai
mult în acest sens.
Domnul Primar, Florin Cazacu, îl întreabă pe domnul consilier local, Dorin Sorin
David, dacă a înțeles tot ce a spus domnul președinte de ședință sau îi va mai explica
acesta în particular.
Referitor la accesul de-a lungul Crișului despre care vorbea domnul consilier local,
Huieț Voicu - Petru, menționează că pentru a se putea acționa pe el, acesta trebuie să se
afle în proprietatea Municipiului Brad, dar acolo există o parcelă a unui proprietar.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru – Voicu, precizează că așa cum s-au
rezolvat problemele cu zecii de proprietari de terenuri pentru realizarea conductei de gaz,
tot așa s-ar putea rezolva și aici, dacă s-ar dori.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
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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 consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.48/2018 privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea
publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi
valorificarea acesteia .
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
emiterea autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat
al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, 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 obiectul prezentului regulament îl
constituie stabilirea cadrului organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor
de refacere a infrastructurii rutiere în urma lucrărilor de investitii, reparații sau intervenții
de urgență asupra rețelelor tehnico - edilitare sau alte construcţii de pe domeniul public sau
privat al Municipiului Brad.
Orice intervenție pe domeniul public în scopul refacerii infrastructurii rutiere va fi
realizată prin grija beneficiarului lucrărilor de investiții, reparații sau intervenții de
urgență. Excepție fac străzile aflate în garanție post execuție unde refacerea se va realiza
de către executantul lucrării respective.
Prevederile prezentului Regulament se vor aplica în egală măsura tuturor lucrărilor
de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Brad, inclusiv
pentru lucrări de refacere care afectează infrastructura în perioada de garanție.
Prin
prezentul regulament se interzice intervenția pe domeniul public sau privat al Municipiului
Brad, în scopul refacerii infrastructurii rutiere a străzilor aflate în perioada de garanție, a
oricărei persoane juridice sau fizice în afara executantului lucrării care oferă garanția
contractuala, cu excepția situațiilor de refuz al acestuia de a executa refacerea sau faliment
declarat.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local al Municipiului Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
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public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ștefan, menționează că este binevenit acest
regulament dar mai greu va fi de urmărit. Întreabă dacă sancțiunile care urmează să fie
aplicate potrivit acestui regulament nu pot fi modificate, dumnealui apreciind că sunt prea
mici.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pe parcurs se poate modifica acest
regulament.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi "pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 49/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea autorizației
de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului
Brad .
Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, 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. 36 alin. 8 din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare ”Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau
străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau
municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi
condiţiile retragerii titlului conferit”.
Titlul de „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Brad reprezintă cea mai înaltă
distincţie care poate fi acordată în semn de recunoştinţă şi apreciere acelor persoane care
prin activitatea lor au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea şi bunul renume al
comunităţii locale. Acordarea acestui înalt titlu nu este în nici un fel condiţionată de
cetăţenie, naţionalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie sau apartenență politică, ci se acordă
şi este valabil pe durata existenţei persoanei care l-a dobândit.
Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului de acordare a titlului,
categoriile de persoane îndreptăţite la acesta, drepturile şi obligaţiile ce revin titularilor
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precum şi condiţiile de retragere a acestuia. Titlul de „Cetăţean de Onoare” este individual
şi netransmisibil, putând fi acordat atât în timpul vieţii cât şi post-mortem. Titlul de
„Cetăţean de Onoare” rămâne valabil şi după moartea titularului. Valabilitatea sa încetează
doar prin retragere, în condiţiile prezentului regulament. Titlul de "Cetăţean de Onoare" al
Municipiului Brad se poate acorda persoanelor fizice române sau străine pentru merite
deosebite în domeniul economic, politic, juridic, social-cultural, ştiinţific, educaţie,
sănătate, sport, dezvoltare urbanistică, relaţii internaţionale, apărarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor, culte, administraţie publică, protecţia mediului, etc., precum şi altor
persoane importante, reprezentative pentru Municipiul Brad.
Titlul de "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Brad se acordă de către Consiliul
Local al Municipiului Brad, cu respectarea criteriilor şi procedurii prevăzute în Anexă.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Propune, de asemenea, ca la intrarea în vigoare a acestei hotărâri, H.C.L. nr.
97/2008 să se abroge.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, apreciază că până acum a funcționat cu succes
10 ani un alt regulament. Întreabă care sunt motivele care au determinat modificarea lui,
care sunt modificările intervenite și concluziile dezbaterilor publice.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că este de notorietate faptul că se dorea
retragerea Titlului de cetățean de onoare al Municipiului Brad acordat domnului Adrian
Năstase pe motiv că a fost sancționat pentru prejudicii aduse țării. Acel aspect a fost
eliminat din regulament.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că a studiat foarte bine ambele
regulamente și a constatat că acest regulament care se propune este mai stufos dar
ambiguu. Insistă să se acorde o mai mare atenție moralității celui căruia i se va acorda
acest titlu. Apreciază că se propagă și se vede acea grijă față de anumiți corupți. Apreciază
că dumnealui nu contestă probitatea profesională și personală a celor cărora li se acordă
Titlul dar aceștia trebuie să aibă și moralitate.
Apreciază că acest regulament lasă loc de interpretări. Dispare cuvântul țară și
cuvântul moral. Dacă un cetățean își pătează imaginea, pătează și imaginea țării. Apreciază
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că între criteriile stabilite pentru acordarea acestui titlu, criteriu moral nu apare, ceea ce
este foarte grav, dar există criterii în care actele de binefacere sunt foarte bine primite.
În continuare, apreciază că, la momentul acordării Titlului lui Adrian Năstase, în 28
decembrie 2004, domnul Primar, Florin Cazacu, a acordat la pachet încă trei titluri de
cetățean de onoare și anume domnilor: Mihai Tănăsescu - Ministrul Finanțelor, Ioan Radu
– Secretar de Stat și lui Victor Vaida - Prefectul Județului Hunedoara.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, propune următoarele amendamente:
1. la cap. II, art.6 să se completeze cu „ c) unui cetățean sau a mai multor
cetățeni cu drept de vot, care prezintă semnăturile a 5% dintre cetățenii cu
drept de vot ai municipiului Brad”.
2. la cap. III art. 9 să se completeze cu sintagma „sau țării, ori sunt condamnate
prin hotărâre judecătorească definitivă pentru:
a. crime împotriva umanității;
b. Infracțiuni contra statului;
c. Fapte de corupție ”.
3. la cap. IV art.10 alin 1 se introduce un nou criteriu la ”pct.1 criteriul
moralității” urmând ca celelalte puncte să fie numerotate în continuare de la
2 la 5;
4. la capitolul VII, art.14 alin.1 să se completeze cu sintagma „ori țării, sau
ulterior decernării, au apărut incompatibilitățile prevăzute la art. 9 ”.
5. la capitolul VII, art.14 alin.2 să se completeze cu „litera g) titlul de cetățean
de onoare se poate reacorda antum sau postum persoanei căreia i s-a retras,
în urma reabilitării acesteia prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă”.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că propune aceste amendamente
pentru a nu mai apărea asemenea situații, în condițiile în care acest proiect nu este unul de
natură economică să aibă la bază o disciplină de partid, ci este un proiect moral. Apreciază
că nu trebuie să se pactizeze, sub pelerina de protecție a majorității cu persoane care nu
merită moral să primească acest titlu.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că dumnealui a ascultat cu interes
poziția domnului consilier local, Bârea Vasile, din care rezultă că acest regulament trebuie
să fie foarte clar și să nu lase loc de interpretare. Apreciază că în istorie există persoane
care au fost criminali de război și după 20 de ani li se ridicau statui. Dar, în acest caz ne
referim la rolul anumitor persoane cărora le-am adus recunoștință pentru că în anul 2004
au ajutat Municipiul Brad la construirea Centralei Termice din Gurabarza care
funcționează și acum după 13 ani. Menționează că, potrivit Regulamentului în discuție, un
cetățean poate face propunere pentru acordare de titlu de cetățean de onoare unei persoane,
lucru pe care însă pot să-l facă și consilierii locali. Pe lângă Primar mai pot fi 17 inițiatori.
Apreciază că susține acest proiect de hotărâre așa cum l-a inițiat.
Apreciază că a eliminat problema cu moralitatea și problema lor la nivel național și
nu are nici o rezervă în a susține acest proiect. Dar, mai mult de atât întreabă de ce nu au
fost propuneri la ședințele de comisii.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, menționează că atâta timp cât justiția își
dă acordul, dumnealui nu înțelege de ce nu i se poate retrage Titlul de cetățean de onoare
domnului Adrian Năstase. Ar trebui să fie o hotărâre dată de instanțele de la Brad!?
Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, apreciază că, analizând amendamentele
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domnului consilier local, Bârea Vasile, i se par pertinente în special amendamentele 1 și 2.
Celelalte care cuprind niște cuvinte, bineînțeles că afectează Municipiul Brad și sunt
discutabile. Ar trebui să purtăm discuții rațional, să fim echilibrați toți.
Domnul Primar, Florin Cazacu, apreciază că, într-adevăr, s-au eliminat anumite
cuvinte dar menționează că trebuie să analizăm doar ce face persoana respectivă pentru
Municipiul Brad. Dacă vorbim despre moralitate, poate că aveți dreptate acum, dar peste
10 ani s-ar putea să i se acorde din nou acest titlu. Apreciază că dacă ar fi să judece pentru
morală, nu ar fi cei mai potriviți, menționând că se uită și la domnul consilier local, Dorin
Sorin David, când face această afirmație.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, întreabă de ce se uită la dumnealui,
apreciind că – i aduce jignire, ceea ce este foarte grav.
Domnul Primar, Florin Cazacu, îi răspunde că este prietenul dumnealui și de aceea
se uită la dânsul.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează că nu înțelege ce vrea să
spună Domnul Primar, Florin Cazacu.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că nu dorește ca cetățenii care
primesc Titlul de Cetățean de Onoare să fie „ierarhi sau sfinți”, apreciind că domnul
Primar, Florin Cazacu, încurajează corupția.
Menționează că la PSD nu contează moralitatea. Apreciază că nimeni nu are dreptul
să judece moralitatea, amendamentele propuse de dumnealui reprezentând ceea ce
gândește și simte dânsul. Consideră că Titlul de cetățean de onoare ar trebui să se acorde
pe criterii de performanță și nu pe criterii politice. Menționează că cei care greșesc să
plătească, așa cum a plătit și președinte României care a fost împușcat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul consilier local cu prea multă
ușurință condamnă Președintele României care a fost Comandantul Suprem al Armatei
Române și implicit comandantul dumnealui, situație ce creează motiv de îngrijorare.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, precizează că titlurile acordate în anul 2004,
nu s-au acordat pe criterii politice ci pentru că cei 4 cetățeni au ajutat Municipiul Brad la
construirea Centralei Termice pentru a avea cetățenii căldură în case.
Domnul consilier local, Adam Ionel Daniel, menționează că nu acesta este subiectul
discuției, ci aprobarea Regulamentului.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că a existat o inițiativă din partea unui
cetățean în vederea retragerii titlului de cetățean de onoare al Municipiului Brad acordat
domnului Adrian Năstase și tocmai pentru a elimina această ușurință și interpretare trebuie
să se gândească cu mai multă introspecție când se vorbește de moralitate, apreciind că nu
este vorba în acest caz de domnul consilier local, Dorin Sorin David.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează că domnul Primar, Florin
Cazacu, a spus mai devreme că este imoral, întrebând ce lucruri imorale a făcut.
Apreciază că nu poate să treacă peste această jignire și apoi părăsește sala de ședință.
Domnul președinte de ședință dă cuvântul domnului Raul Florin Matei care este
prezent în sală.
Domnul Raul Florin Matei precizează că a clarificat această situație referitoare la
retragerea Titlului de Cetățean de Onoare la ședința de consiliu trecută. Apreciază că este
normal să i se dea cuvântul , fiind singurul care a participat la dezbaterea publică din data
de 5 februarie 2018. Menționează că este întru totul de acord cu cele spuse de către
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domnul consilier local Vasile Bârea iar în ceea ce privește discursul domnului Primar,
apreciază că pe dânsul nu l-a convins pentru că „lupul nu mai poate îmbrăca piele de oaie”
iar ” hoțul nu mai poate fi un sfânt”. Consideră că domnul Primar, Florin Cazacu, nu are
menirea să pună la îndoială o hotărâre judecătorească, „nu-i poate convinge nici pe cei din
grupa mică că hoțul poate fi cinstit” iar dacă va fi reabilitat să i se acorde titlul de cetățean
de onoare.
Domnul consilier local, Curtean Viorel, precizează că l-a ascultat pe domnul general
- consilier local, Vasile Bârea, dar, parcă vorbea unei trupe de subofițeri. Precizează că
dumnealui se află printre cei 73% dintre românii care nu au încredere în justiție.
Menționează că va vota „pentru” aprobarea acestui regulament ținând cont că în acea
perioadă, când a fost condamnat domnul Adrian Năstase, însuși șeful statului din acea
vreme, domnul Traian Băsescu, spunea despre România că este un stat mafiot.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru – Voicu supune la vot amendamentele
propuse de către domnul consilier local Vasile Bârea, astfel:
Amendamentul nr. 1 se respinge cu 7 voturi pentru ( Huieț Voicu Petru, Poenaru
Vasile, Bârea Vasile, Adam Ionel Daniel, Ștefea Bogdan Sorin, Hărăguș Ioan și Circo
Ionel) și 9 voturi împotrivă .
Amendamentul nr. 2 se respinge cu 7 voturi pentru ( Huieț Voicu Petru, Poenaru
Vasile, Bârea Vasile, Adam Ionel Daniel, Ștefea Bogdan Sorin, Hărăguș Ioan și Circo
Ionel) și 9 voturi împotrivă .
Amendamentul nr. 3 se respinge cu 7 voturi pentru ( Huieț Voicu Petru, Poenaru
Vasile, Bârea Vasile, Adam Ionel Daniel, Ștefea Bogdan Sorin, Hărăguș Ioan și Circo
Ionel) și 9 voturi împotrivă .
Amendamentul nr. 4 se respinge cu 6 voturi pentru ( Huieț Voicu Petru, Bârea
Vasile, Adam Ionel Daniel, Ștefea Bogdan Sorin, Hărăguș Ioan și Circo Ionel) , 1 abținere
Poenaru Vasile și 8 voturi împotrivă .
Amendamentul nr. 5 se respinge cu 6 voturi pentru ( Huieț Voicu Petru, Bârea
Vasile, Adam Ionel Daniel, Ștefea Bogdan Sorin, Hărăguș Ioan și Circo Ionel) 1 abținere
Poenaru Vasile și 9 voturi împotrivă.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 10 voturi "pentru”, 4 abțineri (Hărăguș Ioan, Ștefea
Bogdan Sorin, Circo Ionel, Adam Daniel Ionel) și 2 voturi împotrivă ( Huieț Petru
Voicu, Bârea Vasile) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2018 privind
aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare” al
Municipiului Brad.
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Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 56 din Blocul
105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț , 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 Faur Marin Nicolae a fost
beneficiarul unui contract de închiriere pentru locuința nr. 56 din Blocul 105 G, situat în
Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara.
În urma decesului acestuia din data de 25.02.2018, locuința sus amintită, în
suprafață totală de 11mp., compusă dintr-o cameră, baie și hol a devenit disponibilă
pentru a fi repartizată.
În evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul
de specialitate al primarului Municipiului Brad, la acest moment, se află înregistrate mai
multe solicitări de locuințe. Acestea vor fi analizate de către comisia socială din cadrul
Consiliului Local al Municipiului Brad, fapt pentru care las la latitudinea acesteia
repartizarea locuinței nr. 56 din Blocul 105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian
Păunescu, Judeţul Hunedoara.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru Voicu, dă cuvântul doamnei consilier
local, Ancuţa Florentina Miheţ, preşedintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 6
dosare ale persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora
comisia şi-a îndreptat atenţia.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că în cadrul
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement au fost analizate 6 dosare şi anume:
- Lupu Mărioara – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 26139/05.10.2017;
- are domiciliul stabil în Municipiul Brad, str. Aleea Primăverii, bl. AB14, SC.3, ap. 14,
unde a locuit cu chirie în apartament din fondul locativ de stat împreună cu familia până în
anul 2006, an în care a fost evacuată datorită neachitării taxelor comune și a chiriei
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datorate către SC ACVACALOR S.A. După evacuare doamna Lupu Mărioara a locuit cu
chirie într-un apartament pe str. 9Mai pentru o perioadă de 5 ani împreună cu o parte din
familie, două fete și o nepoată. Apartamentul a fost vândut și a fost nevoită să caute altă
chirie. Pentru o perioadă de 3 ani a locuit pe str. Ion Bocăescu în chirie la Zbârcea Florica.
După această perioadă a fost din nou nevoită să caute altă chirie casa fiind vândută de
către proprietari. În ultimii 3 ani a locuit tot cu chirie la diverse adrese dar pentru perioade
scurte.
În prezent, solicitanta declară că este tolerată în spațiu împreună cu nepoata sa
Almășan Nicoleta, elevă în clasa a XI a în Brad, str. 1 Iunie, bl. 1B, ap.14 unde proprietar
este Mărginean Luminița. Este pensionară și are o pensie de 802,00 lei.
- Clej Ionel – are domiciliul în comuna Crișcior, sat Zdrapți, proprietatea foștilor
socrii, unde a locuit împreună cu fosta soție. În urma divorțului, socrii l-au dat afară din
casă și de atunci a locuit, tolerat în spațiu, la domnul Mocan Sorin, str. Libertății, bl. B20,
ap.18.
Este angajat la SC KAY SAFETY SISTEMS RO SRL cu salariu minim pe
economie.
- Iezan Roman – a depus dea lungul anilor mai multe cereri la Primăria
Municipiului Brad;
- până în anul 2002 a locuit pe Aleea Primăverii, Bl. AB15, sc. A, ap.9 locuință din fondul
locativ de stat. După această dată a locuit cu chirie la diferite adrese. La ultima adresă
unde locuiește în prezent, la etaj IV, acoperișul este foarte deteriorat ceea ce duce la
infiltrarea apei în locuință. Locuința este debranșată de la agentul termic. Are 79 ani,
suferă de hipertensiune. Are o pensie de 1571lei.
- Criștiu Adriana –Ioana cu domiciliul stabil în comuna Vața de Jos, proprietatea
socrilor unde a locuit împreună cu soțul și socrii. În momentul de față se află în divorț cu
soțul și locuiește tolerată în spațiu pe str. Libertății, bl.A2, sc. I, ap.14.Este angajată la SC
SEWS RO SRL cu salariu net lunar de 1130,00 lei și tichete de masă în cuantum de 216
lei.
- Filip Viorica Andorina are domiciliul stabil în Municipiul Brad, str. Libertății, bl.
D1, ap.9 locuință cu care a girat societatea comercială al cărei administrator a fost,
locuință vândută de către bancă.
Din anul 2016 a locuit cu domnul Moți Flaviu Viorel, în comuna Vața de Jos, sat
Tătărăștii de Criș, nr. 32, proprietatea acestuia.
În data de 26.02.2018 domnul Moți Flaviu –Viorel a decedat, în locuință au rămas
fiul, nora și nepotul său, iar doamnei Filip Viorica Andorina i s-a cerut să-și găsească o
locuință și să se mute cât mai repede.
Este angajată la Sanatoriul de pneumofiziologie Brad, str. Măgura, nr. 25, în funcția
de muncitor calificat - bucătar.
- Hurșan Flaviu Dan cu domiciliul în Brad, str. Aleea Primăverii, bl. AB 15, sc.2,
ap.5, proprietatea fratelui său. În urma amenințărilor și agresării a fost nevoit să părăsească
locuința și după spusele sale să locuiască sub pod. Este pensionat de boală și are o pensie
lunară de 520 lei.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, menţionează că la analizarea
dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor,
vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
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sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie
trecute șase persoane și anume:
- Clej Ionel - Iezan Roman –
- Criștiu Adriana –Ioana
- Filip Viorica Andorina
- Hurșan Flaviu Dan, iar consilierii locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre
ele.
Nemaifiind alte propuneri, doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret, 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, Huieț Petru - Voicu, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan
Hărăguş, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar, Carmen – Irina
Bora, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul
Iezan Roman a obţinut un număr de 16 voturi „pentru”, 1 consilier local lipsă vot (David
Dorin Sorin) astfel că garsoniera nr. 56 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în
municipiul Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara va
fi repartizată domnului Iezan Roman.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, 1 consilier local lipsă vot (David
Dorin Sorin), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2018 privind repartizarea
locuinţei nr. 56 din Blocul 105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian
Păunescu, Judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 40, din
Blocul 105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
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expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul Morar Mircea Vasile a fost
beneficiarul unui contract de închiriere pentru locuința nr. 40 din Blocul 105 G, situat în
Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 6406/26.02.2018,
domnul Morar Mircea Vasile a solicitat rezilierea Contractului de închiriere nr. 5611/2005
începând cu data de 01.03.2018.
În urma predării către Primăria Municipiului Brad, locuința sus amintită, în
suprafață totală de 11mp., compusă din dintr-o cameră, baie și hol a devenit disponibilă
pentru a fi repartizată. Din actele prezentate rezultă că fostul chiriaş – domnul Morar
Mircea Vasile - nu are datorii la chirie, taxe comune, energie termică și energie electrică.
În evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul
de specialitate al primarului Municipiului Brad, la acest moment, se află înregistrate mai
multe solicitări de locuințe. Acestea vor fi analizate de către comisia socială din cadrul
Consiliului Local al Municipiului Brad, fapt pentru care las la latitudinea acesteia
repartizarea locuinței nr. 40 din Blocul 105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian
Păunescu, Judeţul Hunedoara.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali necesitatea
exercitării votului în mod secret, 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, Huieț Petru - Voicu, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan
Hărăguş, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar, Carmen – Irina
Bora, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, doamna
Filip Viorica Andorina a obţinut un număr de 16 voturi „pentru”, 1 consilier local lipsă
vot (David Dorin Sorin) astfel că garsoniera nr. 40 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere”
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situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul
Hunedoara va fi repartizată doamnei Filip Viorica Andorina.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali
în funcție, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, 1 consilier local lipsă vot (David
Dorin Sorin), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2018 privind repartizarea
locuinţei nr. 40, din Blocul 105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian
Păunescu, Judeţul Hunedoara .
Punctul Suplimentar nr. 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 “ PROIECT PILOT – CONSTRUIRE SALĂ DE
SPORT ȘCOLARĂ, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, 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
construire a unei săli de sport la Școala Gimnazială "Mircea Sântimbreanu" din
Municipiul Brad, precum şi ţinând seama de incapacitatea financiară a bugetului local de
susţinere a acestei investiţii, s-a iniţiat procedura de includere a acestui obiectiv în Lista –
Sinteză a obiectivelor de investiţii pe anul 2018, care urmează să se finanţeze din
„Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social”, Subprogramul „Săli de
sport” aprobat prin O.G. nr. 16/2014 cu modificările și completările ulterioare. 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 amenajarea terenului, amenajări pentru
protecția mediului și aducerea la starea inițială, studii de teren, taxe pentru obținere de
avize, acorduri impuse prin Certificatul de Urbanism, autorizații, consultanță, organizare
de șantier, cheltuieli diverse și neprevăzute precum şi cheltuielile de întreţinere şi
exploatare pe o perioadă de minim 15 ani.
Beneficiarul are obligativitatea predării amplasamentului destinat construcției, pe
perioada realizării investiției, pe bază de protocol, liber de sarcini către MDRAP prin CNI,
care va realiza investiția. Amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat,
conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Totodată, beneficiarul se angajează să asigure suprafețele de teren necesare pentru
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organizarea de șantier și să mențină după predarea amplasamentului și a obiectivului
realizat, destinația acestuia pe o perioadă de minimum 15 ani, finanțând racordurile la
utilități a obiectivului de investiții.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” , 1 consilier local „lipsă vot” (David
Dorin Sorin) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2018 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 “ PROIECT PILOT – CONSTRUIRE
SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL
HUNEDOARA”.
Punctul
Suplimentar nr. 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și
completarea H.C.L. nr. 133/2017 privind furnizarea energiei termice în sistem
centralizat în scopul încălzirii locuințelor din Municipiul Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
31

expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, perioada de furnizare a energiei
termice este corelată cu facilităţile care se acordă consumatorilor vulnerabili, prin efectul
O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu
modificările și completările ulterioare, dar şi cu prevederile H.G. nr. 425/1994 de aprobare
a Regulamentului de furnizare a energiei termice, potrivit cărora furnizarea devine
obligatorie dacă, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18,00 – 6,00, se înregistrează valori
medii zilnice de temperatură ale aerului exterior de + 10 grade Celsius sau mai mici, iar
oprirea încălzirii se face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului
exterior depășește +10 GC între orele 18.00-6.00.
Astfel prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2017 s-a aprobat furnizarea energiei
termice în sistem centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad de către
operatorul local de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu data
de 1 noiembrie 2017 până la data de 31 martie 2018.
Întrucât valorile termice ale temperaturilor exterioare actuale nu depășesc limita
impusă de prevederile legale în vigoare și având în vedere prognoza meteorologică pentru
perioada următoare, considerăm că este justificată prelungirea perioadei de furnizare a
energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuințelor din Municipiul Brad,
sens în care am inițiat prezentul proiect de hotărâre.
Precizez că în această perioadă consumatorii vulnerabili care utilizează pentru
încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat nu vor mai beneficia de
ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat, denumit în continuare
ajutor pentru energie termică.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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
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ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” , 1 consilier local „lipsă vot” (David
Dorin Sorin)se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2018 pentru modificarea și
completarea H.C.L. nr. 133/2017 privind furnizarea energiei termice în sistem
centralizat în scopul încălzirii locuințelor din Municipiul Brad .
Punctul Suplimentar nr. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.
128/2016 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a obiectivului de
investiții “Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad,
județul Hunedoara” şi a finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de
Construcţii de Interes Public sau Social - Subprogramul Lucrări în primă urgenţă,
astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 57/2017 – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, 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.
128/2016 s-a aprobat Documentaţia Tehnico – Economică a obiectivului de investiții
“Pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, în Municipiul Brad” şi finanţarea acestui
obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social Subprogramul Lucrări în primă urgenţă.
În urma verificărilor realizate asupra documentației și a recomandărilor Consiliului
Tehnico Economic al Companiei Naționale de Investiții București, această hotărâre a fost
modificată prin Hotărârea nr. 57/2017, în sensul că valoarea Devizului General a
obiectivului de investiții s-a stabilit în cuantum de 13.634.449 lei cu T.V.A.
(
3.000.475 Euro), din care C+M = 11.288.852 lei cu T.V.A. (2.484.288 Euro), finanţat
prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social – Subprogramul
Lucrări în primă urgenţă, față de valoarea aprobată anterior.
Totodată, s-a modificat și valoarea finanţării prin Programul Naţional de Construcţii
de Interes Public sau Social – Subprogramul Lucrări în primă urgenţă, de la 13.128.535
lei cu T.V.A. inclus, prin C.N.I. la 11.470.381 lei cu T.V.A. inclus, prin C.N.I. şi
cofinanţarea de la bugetul local a cheltuielilor de la 2.537.596 lei cu T.V.A. inclus, cu
eşalonare pe o durată de 3 ani, începând cu anul 2016, la 2.164.068 lei cu T.V.A. inclus
cu eşalonare pe o durată de 3 ani, începând cu anul 2016.
Au urmat o serie de alte verificări asupra documentației și, în urma recomandărilor
Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice – București, aceasta a fost refăcută.
Având în vedere că intervenția propusă prin expertiza tehnică este o construcție
nouă, s-a recomandat elaborarea studiului de fezabilitate în locul documentației de avizare
a lucrărilor de intervenție. S-a recomandat, de asemenea, înlocuirea scenariului (din
varianta de circulație pe durata execuției lucrărilor la pod) care cuprinde podul
provizoriu - finanțarea acestuia fiind neeligibilă prin programul C.N.I., cu un pod
permanent care se va finanța de la bugetul local.
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Prin eliminarea din devizul general a cheltuielilor pentru varianta de circulație pe
perioada construirii podului, valoarea Devizului General devine 9.905.712 lei cu T.V.A.
(2.123.051 Euro) față de 13.634.449 lei cu T.V.A. (3.000.475 Euro), din care C+M =
8.171.447 lei cu T.V.A. (1.751.351 Euro), față de C+M = 11.288.852 lei cu T.V.A.
(2.484.288 Euro).
Valoarea totală finanţată prin C.N.I. devine 8.929.312 lei cu T.V.A. față de
11.470.381 lei cu T.V.A., din care C+M = 7.517.806 lei cu T.V.A. față de 9.642.154 lei cu
T.V.A.
Valoarea totală finanţată de la bugetul de local devine 976.400 lei cu T.V.A. față de
2.164.068 lei cu T.V.A., din care C+M = 653.641 lei cu T.V.A. față de 9.642.154 lei cu
T.V.A.
Față de cele de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus
modificarea art. 1, art. 2 și art. 4 din H.C.L. nr. 128/2016, astfel cum a fost modificată prin
H.C.L. nr. 57/2017, precum și eliminarea din titlul și contextul hotărârii a sintagmei „sau
Social – Subprogramul Lucrări în primă urgență”. Celelalte articole ale H.C.L. nr.
128/2016 rămân neschimbate.
În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru” , 1 consilier local „lipsă vot” (David
Dorin Sorin) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2018 pentru modificarea
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H.C.L. nr. 128/2016 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a
obiectivului de investiții “Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca,
Municipiul Brad, județul Hunedoara” şi a finanţării acestui obiectiv prin
Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social - Subprogramul
Lucrări în primă urgenţă, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 57/2017.
Punctul Suplimentar nr. 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării, în
anul 2018 de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad
persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop
patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza
Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor
sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea
unor obiective de interes public local – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, 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 urma solicitărilor de finanţare
nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad în anul 2018, înaintate de către
persoanele fizice autorizate/atestate, de asociaţii/fundaţii/organizaţii fără scop patrimonial,
cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, de
cultele religioase române cu personalitate juridică, cluburile sportive de drept privat care
desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes
public local, comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.45/2017, cu
respectarea prevederilor legale şi a principiilor de atribuire a contractelor de finanţare
nerambursabilă propune, conform Procesului Verbal nr.9640/28.03.2018, întocmit de
către aceasta, acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului
Brad următoarelor persoane juridice :
- Parohia Ortodoxă Română Mesteacăn
10.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Ţărăţel
10.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Valea Brad
20.000 lei;
- Parohia Romano Catolică
5.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Brad III
100.000 lei;
- Parohia Romană Unită cu Roma
Greco - Catolică Brad
5.000 lei;
- Asociaţia Sportivă Metalul Crişcior - Brad
25.000 lei;
- Clubul Sportiv ,,Armata - Aurul” Brad
145.000 lei;
- Empi Karate Club Brad
20.000 lei;
- Asociația Culturală Doina Crișului Brad
25.000 lei;
- Asociația Intersecția 21 Brad
10.000 lei;
- Asociația Brad Mileniul 3
5.000 lei.
La acest proiect se ataşează în copie anunţul de participare la selecţia publică de
proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul
local al Municipiului Brad pe anul 2018 publicat în Monitorul Oficial al României
nr.30/16.02.2018, pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, precum şi în publicaţiile de
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interes local: Mesagerul Hunedorean, Accent Media și în Periodicul de informare al
Consiliului Municipal Brad – ZARANDUL.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 funcție,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” (David
Dorin Sorin) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2018 pentru aprobarea
acordării, în anul 2018 de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al
Municipiului
Brad
persoanelor
fizice
autorizate/atestate,
asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică,
care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române
cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară
activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public
local.
Punctul Suplimentar nr. 5.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Serviciului Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Petru – Voicu Huieț, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
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expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Brad nr. 13 din 28.02.2005 s-a înfiinţat Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, în
conformitate cu prevederile O.G. nr. 84/2001.
La data înfiinţării acestui serviciu au fost aprobate structura organizatorică, statul de
funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia.
Ca urmare a modificării Structurii organizatorice a Primăriei Municipiului Brad,
precum și a modificărilor legislative cu privire la activitatea de stare civilă, am inițiat
prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea noului Regulament privind
Organizarea și Funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
al Municipiului Brad.
Scopul acestui serviciu este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege
pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea
de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic.
Activitatea serviciului public comunitar local se desfăşoară în interesul persoanei şi
al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad este
coordonată şi controlată metodologic, în mod unitar, de către Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D.
Bucureşti şi de Direcția Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara,
denumită în continuare D.P.C.E.P. Hunedoara.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad asigură
întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a
cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de alegător, în sistem de ghişeu unic.
În vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad colaborează cu celelalte structuri ale
Primăriei Municipiului Brad, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cooperează cu
autorităţile publice, precum şi cu persoane fizice şi persoane juridice pe probleme de
interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus abrogarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 113/2012 odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
În conformitate cu prevederile art. 9 alin.3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu
modificările și completările ulterioare s-a solicitat Avizul Direcției pentru Evidența
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din subordinea Ministerului Afacerilor
Interne.
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 9556/28.03.2018 ne-a
fost comunicat Avizul nr. 4420570/27.03.2018.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
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monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 funcție,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Huieț Petru - Voicu, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” (David
Dorin Sorin) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Serviciului Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Brad.
Punctul nr. 15. - Raportul Primarului Municipiului Brad nr. 8271/15.03.2018
privind starea economică socială şi de mediu a Municipiului Brad pe anul 2017.
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr. 16. - Informarea nr. 5304/14.02.2018 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr. 17. - Adresa nr. 3337/29.01.2018 a domnului Huieț Petru Voicu prin
acre solicită acordarea denumirii de ”Cartierul Maria Tudor” următoarelor străzi: Morii,
Săvești, Zefirului, Doinei, Viață Nouă și Mihai Eminescu în memoria regretata interpretă
de muzică populară care este și Cetățean de Onoare al Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că vor analiza împreună posibilitatea
acordării denumirii de Maria Tudor unei străduțe.
Domnul consilier local, Huieț Petru – Voicu, susține în continuare acordarea de
denumire de cartier mai multor străzi, menționând că acest lucru nu implică costuri
suplimentare din bugetul local.
Punctul nr. 18. - Diverse.
38

Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că a fost elaborată Scrisoarea
Primarului și va fi difuzată cetățenilor începând din data de 2 aprilie 2018. Totodată
menționează că au începu lucrările de asfaltare și de plombare a anumitor străzi din
Municipiul Brad.
Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Huieț Petru - Voicu, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 29
martie 2018.

Brad, 29.03.2018

SECRETAR,
CARMEN – IRINA BORA
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