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PROCES -VERBAL
încheiat azi, 29  mai  2014,  cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 29 mai 2014 s-a făcut în data de 23.05.2014 prin Dispoziţia nr.
200/23.05.2014 emisă de Primarul Municipiului Brad,  în conformitate cu prevederile
art. 39, alin.1 şi alin. 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare
la sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
municipiul Brad.

Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 23.05.2014, conform
tabelului existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.

La şedinţă au fost prezenţi, la început 16 consilieri locali în funcţie, domnul
consilier local, Florin Ioan Străuţ anunţându-şi întârzierea.

În calitate de invitaţi au participat:  domnul ing. Adrian Grosu – director al S.C.
TERMICA  BRAD  S.A. şi doamna ec. Mariana Bordea - contabil-şef al S.C.
TERMICA  BRAD  S.A. .

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

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

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

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, supune aprobării
procesul verbal al şedinţei ordinare din 24 aprilie 2014 care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi,  respectiv cu  16  voturi pentru, 1 lipsă vot (Ioan Florin Străuţ).

În continuare doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, o
invită pe doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina Miheţ, să preia conducerea
şedinţei.

Nemaifiind alte discuţii, doamna Preşedinte de şedinţă, Ancuţa Florentina
Miheţ aduce la cunoştinţa domnilor consilieri faptul că va trebui să se prezinte la
şcoală până cel târziu la orele 15.30, deoarece face parte din comisia de evaluare a
testelor naţionale la clasele a VIII-a, motiv pentru care solicită acordul Consiliului
Local de  a părăsi lucrările şedinţei şi, totodată, numirea unui nou preşedinte de
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şedinţă.
Tot acum  solicită acordul de a părăsi, peste aproximativ o oră, lucrările

şedinţei de consiliu şi doamna consilier local, Angela Suciu, motivând că şi dumneaei
este cooptată în comisia de evaluare a testelor naţionale la clasele  a VIII-a.

Domnul consilier local, Viorel Băda, anunţă că  este de gardă la Spitalul
Municipal Brad şi, în cazul în care va fi chemat, îşi cere permisiunea de a părăsi şi
dumnealui lucrările şedinţei.

Domnii consilieri sunt de acord cu cele solicitate în unanimitate.
Doamna Carmen Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, solicită domnilor

consilieri să facă propuneri pentru alegerea noului preşedinte de şedinţă.
Domnul Consilier Local, Ioan Hărăguş, îl propune pe domnul consilier local

Fabius Tiberiu Kiszely să conducă lucrările şedinţei de consiliu pentru următoarele 3
luni, propunere aprobată cu unanimitate de voturi.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, îl roagă pe domnul
Primar, Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2014 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei disponibile din fondul de
rulment în secţiunea  de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre privind  alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei de
1 Iunie 2014 –Ziua Internaţională a Copilului – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

 4. Proiect de hotărâre privind delimitarea zonelor şi stabilirea numărului
acestora atât în intravilanul cât şi în extravilanul Municipiului Brad – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
56/2014 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

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

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcţiei de Sănătate
Publică a judeţului Hunedoara a imobilului – construcţie şi teren, situat în Brad,
strada Aleea Patriei, nr. 2- parter, în care îşi desfăşoară activitatea Laboratorul Extern
Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă  S.C.
AVRAM IANCU S.A. Brad, a imobilului teren în suprafaţă de 20 mp., situat în Brad,
str. Liceului – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prealabilă a realizării şi amplasării în
zona drumului public DN 76 (E79) – Mesteacăn, f.n. a obiectivului „HANGAR,
BIROURI, FOSĂ SEPTICĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENT ELECTRIC,
RACORD TELEFONIC” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
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10. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 73 din imobilul ,,
Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice a
Spitalului Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru Spitalul Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

13. Informarea nr.8175/16.05.2014 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.

14.  Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri:
-  Cererea nr. 16384/02.12.2013 a domnului dr. Bold  Viorel Toma.
- Petiţia nr. 7038/28.04.2014 a unor asistente medicale de la Compartimentul

A.T.I. din cadrul Spitalului Municipal Brad.
- Adresa nr. 7198/14.05.2014 a Viceprimarului Municipiului Brad.
- Informarea nr. 7244/15.05.2014 a Viceprimarului Municipiului Brad.
- Cererea nr. 8186/16.05.2014 a doamnei Roşca Marta.
15. Diverse.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă sunt suplimentări la ordinea de zi
prezentată.

Domnul Primar, Florin Cazacu,  propune suplimentarea proiectului ordinii de zi
cu următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului
de mărfuri şi  a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în
Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică în proprietatea
privată, exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de  masă lemnoasă din pădurea
comunală a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

3. Cererea nr. 8689/27.05.2014 a domnului Mărcuş Viorel.

Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, se
supun aprobării suplimentările propuse şi cu  unanimitate de voturi „pentru” se
aprobă.

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, supune aprobării
Ordinea de zi în ansamblul ei  şi  cu  unanimitate de voturi, se  aprobă.

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

Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
Municipiului Brad pe anul 2014.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  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.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere că prin  Adresa
nr.8815/08.05.2014 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara s-au
diminuat sumele defalcate din TVA cu suma de 19 mii lei, sumă prevăzută pentru
achitarea drepturilor salariale ale personalului din învăţământ iar prin Referatul nr.
8258/19.05.2014 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale se
face cunoscut faptul că  în prezent la veniturile proprii sunt depăşiri faţă de veniturile
prognozate pe primele două trimestre, se propune majorarea veniturilor şi a
cheltuielilor  bugetului Municipiului Brad cu suma de 187,50  mii lei.

În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2014  se stabileşte
la venituri în  sumă de 18.219,50  mii lei  şi la cheltuieli în sumă de 18.422,10 mii lei.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier lipsă vot (Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.57/2014  privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014.

Punctul nr.2. Proiectul de hotărâre  privind utilizarea sumei disponibile din
fondul de rulment în secţiunea  de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014.
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Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, 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 excedentul bugetar al anului
financiar 2013, de 202,60 mii  lei s-a datorat unor încasări ale ultimelor zile din an,
după încheierea perioadei de plăţi de facturi, chiar dacă la 31 decembrie existau
facturi înregistrate şi restanţe la plată.

Excedentul realizat a fost reportat în exerciţiul financiar al anului 2014, ca
venit bugetar şi repartizat ca sursă de finanţare a cheltuielilor de investiţii, în
secţiunea de dezvoltare. Acest mecanism a fost aprobat prin H.C.L. nr. 1/30.01.2014,
hotărâre prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brad pe
anul 2014. Întreaga sumă a fost alocată pentru finanţarea obiectivului ”Modernizare
Punct Termic nr. 1 şi reţele termice aferente”, la care obligaţia proprie de 40%
reprezintă 530 mii lei, conform Programului de Termoficare 2008-2015 aprobat prin
H.G. R. nr. 462/2008.

Deoarece art.58 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, prevede aprobarea prin hotărâre a autorităţii
deliberative utilizarea excedentului bugetar constituit ca fond de rulment, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus utilizarea acestui fond ca şi cotă-
parte la finanţarea obiectivului de investiţii nominalizat, aflat în anul al 2-lea de
execuţie, cu termen de punere în funcţiune octombrie 2014.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.

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

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local lipsă vot (Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 58/2014  privind utilizarea sumei disponibile din fondul de
rulment în secţiunea  de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014.

Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind  alocarea unei sume pentru
sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2014 –Ziua Internaţională a Copilului.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Referatul nr.25/22.05.2014
Casa de Cultură Brad  face cunoscut faptul că în Programul principalelor manifestări
cultural artistice şi educative aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 7/2014
s-au prevăzut manifestări cultural artistice, educative şi sportive dedicate Zilei
Internaţionale a Copilului.

Cu acest prilej în Parcul Tineretului s-a propus organizarea unui spectacol la
care vor participa unităţi de învăţământ preşcolar, gimnazial şi liceal din Municipiul
Brad, precum şi a unor concursuri tematice cu acordare de premii şi diplome,
constând în: cros pe străzile 1 Iunie, respectiv str. Libertăţii, un concurs de desene şi
un concurs de îndemânare cu bicicleta în Parcul Tineretului.

Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al Municipiului Brad, de la
capitolul bugetar  67.02 – Cultură, recreere şi religie, pentru aceste manifestări  în aer
liber.

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

Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, apreciază iniţiativa de a se
sărbători Ziua Internaţională a copilului considerând că tânăra generaţie reprezintă un
segment important al comunităţii locale.

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte conducerii şcolilor pentru
contribuţia adusă la reuşita acţiunilor din anii anteriori şi subliniază faptul că tocmai
succesul anilor precedenţi au determinat la organizarea acestui eveniment şi în acest
an. Pe această cale invită Consiliul Local să participe în data de 30 mai 2014,
începând cu orele 10,00 la acest eveniment.

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.

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

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local lipsă vot (Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 59/2014  privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea
Zilei de 1 Iunie 2014 –Ziua Internaţională a Copilului.

Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre  privind delimitarea zonelor şi stabilirea
numărului acestora atât în intravilanul cât şi în extravilanul Municipiului Brad.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, 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 vederea stabilirii corecte a
impozitului pe teren, Codul fiscal - Legea nr. 571/2003 impune încadrarea terenurilor
atât din intravilanul cât şi din extravilanul localităţilor în zone de impozitare în
funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi
de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ teritoriale pe baza
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a registrelor agricole, a
evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau
cadastrale care pot afecta valoarea terenului.

Urmare reactualizării Nomenclatorului stradal al Municipiului Brad, a
dezvoltării urbanistice desfăşurate de-a lungul mai multor ani, a înfiinţării de noi
străzi, a modernizării unor străzi precum şi a extinderii utilităţilor publice au
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intervenit o serie de modificări în ceea ce priveşte zonele de impozitare, respectiv
ZONA A - INTRAVILAN care a fost completată cu str. 1 Decembrie 1918, Piaţa
Europa, Piaţa Târgul Vechi şi Piaţa Aurului şi ZONA B - INTRAVILAN care a fost
completată cu str. Părintele Arsenie Boca.

Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora atât în intravilanul cât şi în
extravilanul Municipiului Brad şi totodată abrogarea prevederilor Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 153/2009.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian iese din sală.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, menţionează că

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

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

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely supune la vot proiectul de hotărâre şi  cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri lipsă vot (Florin Ioan Străuţ, Cristian Serafim Leucian)  se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2014 privind delimitarea zonelor şi
stabilirea numărului acestora atât în intravilanul cât şi în extravilanul
Municipiului Brad.

Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 56/2014.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum  şi pentru a
prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Referatul nr.
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8257/19.05.2014,  Serviciul buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale
solicită, în baza adresei nr. 813/28.04.2014 a Colegiului Naţional ,,Avram Iancu”
Brad, aprobarea acordării unei burse şcolare de merit, omise, la numărul total de
burse aprobat prin Hotărârea  Consiliului Local  nr. 56/2014.

Se solicită suplimentarea numărului burselor de merit aprobate pentru
semestrul al II - a, an şcolar 2013-2014, cu o bursă pentru elevul Golcea Alexandru
Tudor care este în clasa a X-a şi a obţinut premiul III la faza judeţeană a olimpiadei
de informatică. Mai mult, elevul a beneficiat de bursă de merit şi în semestrul I, a
anului şcolar 2013-2014.

 Astfel numărul burselor şcolare acordate va fi de 328 (173 burse de merit şi
155 burse  sociale).

Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus  modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 56/2014.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, întreabă dacă sunt
discuţii  pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian revine în sală.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  menţionează că

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

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită
votul  majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local lipsă vot (Florin Ioan Străuţ)  se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 61/2014  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
Brad nr. 56/2014.

Punctul nr.6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor
de transport pentru cadrele didactice.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea  de motive, în calitatea sa de  iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere propunerile
făcute de către Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea
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Sântimbreanu” Brad, al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad, al
Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, precum şi al Grădiniţei „Floare de Colţ”
Brad de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în
comun personalului didactic şi didactic auxiliar, care se deplasează de la localitatea
de reşedinţă la locul de muncă (în municipiul Brad) şi retur, a iniţiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus aprobarea drepturilor băneşti personalului
susmenţionat pe luna  aprilie 2014 în sumă de 4.975,30 lei după cum urmează:

- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad 984,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea   Sântimbreanu” Brad 1.515,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad 837,00  lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad 1.639,30 lei

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

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Doamnele consilieri locali Ancuţa Florentina Miheţ şi Angela Suciu părăsesc
lucrările şedinţei de consiliu.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.

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

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 3 consilieri locali lipsă vot ( Florin Ioan Străuţ, Angela Suciu, Ancuţa
Florentina Miheţ)  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2014  privind
aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.



11

Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre  privind  darea în administrare Direcţiei
de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara a imobilului – construcţie şi teren,
situat în Brad, strada Aleea Patriei, nr. 2- parter, în care îşi desfăşoară activitatea
Laboratorul Extern Brad.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, 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, Direcţia de Sănătate Publică a
Judeţului Hunedoara, prin adresa nr. 374/02.04.2014, înregistrată la Primăria
municipiului Brad sub nr. 6062/08.04.2014,  solicită atribuirea în folosinţă gratuită pe
perioada existenţei Laboratorului Exterior Brad, a imobilului şi terenului aferent,
situat în Brad, str. Aleea Patriei, nr. 2, jud. Hunedoara motivat de faptul că în imobilul
susmenţionat îşi desfăşoară activitatea Laboratorul Exterior Brad pentru analize
epidemiologice, fiind benefic şi de interes public. Acesta deserveşte atât locuitorii
Municipiul Brad căt şi locuitorii din comunele limitrofe municipiului.

Prin Referatul nr. 8339/20.05.2014, Biroul pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat arată că imobilul solicitat de către Direcţia de Sănătate Publică a
Judeţului Hunedoara este proprietatea Municipiului Brad, face parte din domeniul
public al acestuia iar activitatea Laboratorului  Exterior Brad  se desfăşoară în acest
imobil în temeiul unei Cereri de transfer de la Spitalul Orăşenesc Brad, din anul 1994.

Imobilul a fost apartamentat în funcţie de folosinţa şi destinaţia actuală, este
identificat prin CF nr. 61746-C1-U1 Brad, număr cadastral 61746-C1-U1 cu suprafaţă
construită de 255 mp şi suprafaţă utilă de 194 mp. Suprafaţa de teren cu destinaţia de
curte este de 538 mp şi se identifică în CF nr. 61745 Brad, nr. cadastral 61745.

Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de faptul că adresa D.S.P. Hunedoara  a
fost analizată în şedinţa ordinară a Consiliului local din luna aprilie 2014, obţinând în
conformitate cu prevederile legale acordul de principiu pentru darea în administrare a
imobilului solicitat, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  darea în
administrare Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara a imobilului –
construcţie identificat prin C.F. nr. 61746-C1-U1 Brad, număr cadastral 61746-C1-U1
cu suprafaţă construită de 255 mp. şi suprafaţă utilă de 194 mp. şi teren identificat
prin C.F. nr. 61745 Brad, nr. cadastral 61745 situat în Brad, strada Aleea Patriei, nr. 2,
parter, având destinaţia curte cu suprafaţa de 538 mp. în care îşi desfăşoară activitatea
Laboratorul Extern Brad.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, întreabă dacă sunt
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discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, menţionează că

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

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

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 3 consilieri locali lipsă vot (Florin Ioan Străuţ, Angela Suciu, Ancuţa
Florentina Miheţ)  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2014  privind
darea în administrare Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara a
imobilului – construcţie şi teren, situat în Brad, strada Aleea Patriei, nr. 2-
parter, în care îşi desfăşoară activitatea Laboratorul Extern Brad.

Punctul nr. 8. Proiectul de hotărâre  privind concesionarea prin negociere
directă  S.C. AVRAM IANCU S.A. Brad, a imobilului teren în suprafaţă de 20 mp.,
situat în Brad, str. Liceului.

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea  de motive, în calitatea sa de  iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin adresa nr. 706/06.02.2014,
S.C  AVRAM IANCU S.A. Brad, prin administrator, domnul Hărăguş Ioan, solicită
atribuirea în concesiune a unui teren în suprafaţă de 14,76 mp., adiacent proprietăţii
acesteia, în scopul extinderii spaţiului comercial cu destinaţie „alimentaţie publică”.

Această adresă a fost analizată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Brad în
luna ianuarie 2014, obţinând un aviz favorabil.

 Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr.8477/22.05.2014 al
Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat, a iniţiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus cele solicitate.

 În proiectul de hotărâre a propus concesionarea terenului pe o perioadă 49 de
ani, precum şi recuperarea cheltuielilor de la concesionar privind documentaţia
topografică şi Raportul de Evaluare care urmează a fi întocmit de un expert autorizat.

În scopul încheierii contractului de concesiune se impune împuternicirea
Primarului Municipiului Brad să desemneze comisia de negociere a valorii
redevenţei, să semneze contractul şi să îndeplinească condiţiile de publicitate
imobiliară prevăzute de lege.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local,  Ioan Hărăguş, precizează că dumnealui, potrivit art. 58
alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al
Municipiului Brad, aprobat prin HCL nr. 82/2012, nu poate lua parte la deliberare şi
la adoptarea acestei hotărâri deoarece are un interes patrimonial în cauză.

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

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

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 3 consilieri
locali lipsă vot ( Florin Ioan Străuţ, Angela Suciu, Ancuţa Florentina Miheţ şi Ioan
Hărăguş), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2014  privind
concesionarea prin negociere directă  S.C. AVRAM IANCU S.A. Brad, a
imobilului teren în suprafaţă de 20 mp., situat în Brad, str. Liceului.

Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prealabilă a realizării
şi amplasării în zona drumului public DN 76 (E79) – Mesteacăn, f.n. a obiectivului
„HANGAR, BIROURI, FOSĂ SEPTICĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENT
ELECTRIC, RACORD TELEFONIC”.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin cererea înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 7670/ 08.05.2014, domnul Wenzel Toader, cu
domiciliul în Weibenburg, str. Weibolds, nr. 7, Germania,  solicită  Acordul prealabil
de amplasare în zona drumului public DN 76 (E79) a obiectivului „HANGAR,
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BIROURI, FOSĂ SEPTICĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENT ELECTRIC,
RACORD TELEFONIC”, pe terenul proprietate personală situat în Brad,  sat
Mesteacăn, f.n..

 Faţă de cele de mai sus şi având în vedere Referatul nr. 8364 /20.05.2014 al
Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat a iniţiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus aprobarea prealabilă a realizării şi amplasării în zona
drumului public DN 76 (E79) – Mesteacăn, f.n. a obiectivului „HANGAR,
BIROURI, FOSĂ SEPTICĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENT ELECTRIC,
RACORD TELEFONIC”.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14  voturi
„pentru”, 3 consilieri locali lipsă vot ( Florin Ioan Străuţ, Angela Suciu, Ancuţa
Florentina Miheţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local  nr. 65/2014  privind
aprobarea prealabilă a realizării şi amplasării în zona drumului public DN 76
(E79) – Mesteacăn, f.n. a obiectivului „HANGAR, BIROURI, FOSĂ SEPTICĂ,
ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENT ELECTRIC, RACORD TELEFONIC”.

Punctul nr.10. Proiectul de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 73
din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 .

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, 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.
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 Domnul Primar, Florin Cazacu, Având în vedere Referatul nr.8330/20.05.2014,
prin care Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat face cunoscut
faptul că în imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2,
garsoniera nr. 73 a devenit liberă, întrucât chiriaşa Colcer Daniela Viorica, a solicitat
rezilierea Contractului de închiriere, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
am propus repartizarea acestei garsonierei.

 Întrucât există multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru
repartizarea unei locuinţe, las la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului
Local Brad  să facă propuneri în acest sens.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 1 din hotărâre.

Domnul Bogdan – Mihai Ştefan, preşedintele Comisiei sociale, propune ca
pentru repartizarea garsonierei nr. 98 din blocul 105 G, să se treacă pe buletinele de
vot următorii solicitanţi: Furdui Ioan, Dănilă Ionela Daniela  şi Cercel Constantin.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, anunţă luarea unei
pauze pentru întocmirea buletinelor de vot.

După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinţă,
Fabius Tiberiu Kiszely,  a invitat consilierii la vot.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă,  a prezentat procesul verbal întocmit cu privire
la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat  situaţia a fost
următoarea:

6 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”  pentru  domnul Furdui Ioan
9 voturi „pentru”, 6  voturi „împotrivă”  pentru  doamna Dănila Ionela Daniela

         „o” voturi „pentru” „0” voturi împotrivă pentru domnul Cercel Constantin”,
drept pentru care garsoniera urmează a fi repartizată doamnei Dănilă Ionela Daniela.

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

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

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”  se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2014 privind repartizarea garsonierei nr. 73
din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 .

Punctul nr. 11. Proiectul de hotărâre privind modificarea Structurii
organizatorice a Spitalului Municipal Brad .

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere  adresa
nr.3016/12.05.2014  a Spitalului Municipal Brad prin care se solicită modificarea
Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad aprobată prin H.C.L. nr.
128/2013,  în sensul înfiinţării unui compartiment în specialitatea diabet zaharat,
nutriţie şi boli metabolice de 5 paturi în cadrul secţiei de medicină internă a Spitalului
Municipal Brad, ţinând cont de Avizul Ministerului Sănătăţii nr.
XI/A/14151/NB/2041/17.04.2014 precum şi de adresa nr. 3607/28.02.2014 a
Consiliului Local al Municipiului Brad,  a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus  cele solicitate.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Vine domnul consilier local Florin Ioan Străuţ.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  menţionează că

proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic şi al
Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.

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

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
locali lipsă vot ( Angela Suciu şi  Ancuţa Florentina Miheţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.67/2014 privind modificarea Structurii organizatorice a
Spitalului Municipal Brad.

Punctul nr.12. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere adresa  nr.
7926/13.05.2014 a Spitalului Municipal Brad prin care se solicită aprobarea înfiinţării
unui compartiment în specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice de 5
paturi în cadrul secţiei de medicină internă a Spitalului Municipal Brad, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.

Întrucât hotărârea iniţială prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii
al Spitalului Municipal Brad a suferit  modificări, în articolul 3 al prezentului proiect
de hotărâre a propus abrogarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 129/2013.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic şi al
Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.

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

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
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şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
locali lipsă vot (Angela Suciu şi Ancuţa Florentina Miheţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.68/2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.

Punctul nr. 1 Suplimentar. Proiectul de hotărâre privind circulaţia
autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi  a utilajelor cu masa totală
maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în Municipiul Brad.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere Referatul nr.
8691/27.05.2014 al Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat prin
care, în urma republicării şi actualizării Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, se solicită reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate
transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în
Municipiul Brad şi, totodată abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 118/2007 şi a
Hotărârii Consiliului Local nr. 165/2012, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus cele solicitate.

A propus, de asemenea, împuternicirea Primarului Municipiului Brad să
elibereze Autorizaţia specială de transport.

Precizează că tarifele (taxele) pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de
transport sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 165/2012.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.

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

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”,  2 consilieri
locali lipsă vot (Angela Suciu şi Ancuţa Florentina Miheţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.69/2014 privind circulaţia autovehiculelor destinate
transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai
mare de 3,5 tone în Municipiul Brad.

Punctul nr. 2 Suplimentar. Proiectul de hotărâre privind trecerea din
proprietatea publică în proprietatea privată, exploatarea şi valorificarea unei
cantităţi de  masă lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad .

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  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 pentru asigurarea necesarului de
combustibil – lemne de foc - la instituţiile de învăţământ subordonate Consiliului
local s-a solicitat Ocolului Silvic Baia de Criş marcarea şi întocmirea Actelor de
punere în valoare a masei lemnoase necesare, din pădurea comunală Potingani.

În acest scop s-au emis Actele de punere în valoare nr. 5861/22.05.2014 pentru
cantitatea de 352 mc. În valoare de 11286,64 lei şi nr. 5863/29.05.2014 pentru
cantitatea de 257 mc. În valoare de 6553,31 lei.

Serviciile silvice aferente s-au prestat în baza contractului de administrare
încheiat între Primărie şi Ocolul Silvic Baia de Criş, care a emis Actele de punere în
valoare menţionate pentru cantitatea cumulată de 609 mc. masă lemnoasă, în valoare
de 17839,95 lei. Exploatarea în regim silvic va fi efectuată de către o firmă
specializată şi acreditată de către Romsilva, sub supravegherea pădurarului de zonă.

Pentru aceasta, a iniţiat prezentul Proiect de hotărâre, care să reglementeze
aprobarea tăierii şi valorificării cantităţii de 609 mc. masă lemnoasă, din pădurea
comunală în valoare de 17.839,95 lei în scopul asigurării încălzirii unităţilor de
învăţământ  în  iarna 2014 - 2015.

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

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Aurel Vasile Circo, Viceprimarul Municipiului Brad precizează că faţă
de necesarul comunicat anterior Ocolului Silvic de 670 mc. lemne de foc, lipseşte
cantitatea de 61 mc. care ar urma să fie completată printr-un alt act de punere în
valoare.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,  menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
locali lipsă vot (Angela Suciu şi Ancuţa Florentina Miheţ) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.70/2014 privind trecerea din proprietatea publică în
proprietatea privată, exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de  masă
lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad.

Punctul nr. 13. Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.
8175/16.05.2014  a consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului
Local al Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte - prin care se aduc la
cunoştinţa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în
care este citat Consiliul Local al Municipiului Brad.

Domnii consilieri au luat act de aceasta.

Punctul nr. 14. Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri:
- Cererea  nr. 16384/02.12.2013 a domnului dr. Bold  Viorel Toma  prin

care solicită aprobarea extinderii spaţiului cabinetului C.M.I. Mediprax în direcţia
balconului spate.

Pornind de la constatarea că solicitarea este confuză, fără a se preciza suprafaţa
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concretă pentru extindere şi nici modalitatea de atribuire a terenului solicitat, domnii
consilieri locali consideră că este necesar a se reveni cu precizări în consecinţă.

- Petiţia nr. 7038/28.04.2014 a unor asistente medicale de la
Compartimentul A.T.I. din cadrul Spitalului Municipal Brad prin care
informează despre situaţia critică în care se află Spitalul Municipal Brad ca urmare a
lipsei de interes din partea conducerii şi solicită sprijin Primăriei pentru susţinerea în
continuare a activităţii Compartimentului ATI.

Se solicită punctul de vedere al domnului manager al Spitalului care este
prezent în sală.

Domnul Jurca Florin – manager al Spitalului Brad informează că nemulţumirea
asistentelor de la Compartimentul  ATI constă în anularea sporului salarial de 75 % în
urma retragerii medicului de specialitate din activitate şi nu în grija faţă de locul de
muncă, întrucât acestea au fost redistribuite la secţiile Chirurgie şi Ginecologie unde
li s-a atribuit sporul special de 15%. Redistribuirea a durat până la perfectarea
contractelor de prestări servicii medicale  ATI pentru 2 ore/zi,  cu doi medici de la
Spitalul Judeţean Deva, după care petiţionarele au revenit la Compartimentul  ATI, iar
sporul salarial de 75% li se acordă proporţional cu timpul efectiv prestat în servicii
medicale ATI. Acest spor de 75% nu este complementar sporului de 15%.

Domnii consilieri consideră că măsura luată de conducerea Spitalului este
raţională,  mai cu seamă că Spitalul Brad traversează o situaţie financiară extrem de
grea.

- Adresa nr. 7198/14.05.2014 a Viceprimarului Municipiului Brad prin care
domnul Viceprimar Aurel Vasile Circo, arată că pentru ducerea la îndeplinire a
solicitării M.D.R.A.P. referitoare la desemnarea unui grup de consultanţi on-line
pentru aprobarea Strategiei 2014-2020 de consolidare a administraţiei publice locale,
strategie care să cuprindă principalele obiective, direcţii de acţiune şi măsuri vizând
dezvoltarea locală viitoare, este necesar să fie desemnaţi doi consilieri locali, unul
aparţinând formaţiei majoritare P.S.D., altul din opoziţie.

În urma analizării adresei domnul consilier local, Mihai Mureş, îl propune pe
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, pentru a face parte din  grupul de
consultanţi on-line iar domnul consilier local, Mircea Incău, îl propune pe domnul
consilier local, Daniel Ionel Adam, pentru a face parte din acest grup.

Propunerile au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

- Informarea nr. 7244/15.05.2014 a Viceprimarului Municipiului Brad.
Ca urmare a participării în data de 8 mai 2014, la Conferinţa organizată de

GOVNET CONFERENCES, în parteneriat cu Asociaţia Municipiilor din România,
pe tema „Proiecte energetice de cogenerare de înaltă eficienţă pe biomasă şi biogaz”
domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo prezintă următoarele:

Participarea noastră a fost sensibilizată de Asociaţia Municipiilor din România,
în care Municipiul Brad este membru, dar şi din interesul de a accentua necesitatea
realizării unei Centrale Termice în cogenerare de înaltă eficienţă pe biomasă la Brad.
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Participanţii, ale căror opinii am ţinut să le cunosc, aveau informaţii reale
despre situaţia energiei termice în sistem centralizat de la Brad. În urma prezentărilor
făcute şi a dezbaterilor ce au avut loc în Conferinţă, a selectat informaţiile şi
răspunsurile de interes public local, pe care le prezintă în continuare.

1) Proiectele energetice de cogenerare se avizează de ANRE, ca organ de
reglementare, prezent la Conferinţă prin persoana Vicepreşedintelui Zoltan Nagy.
Avizarea se face conform Legii Energiei nr. 220/2008 , modificată prin Legea nr.
23/2014 dar şi prin H.G. nr. 224/2014. Modificările legislative aduse Legii nr.
220/2008  diminuează mult stimularea proiectelor energetice bazate pe resurse
regenerabile, în sensul reducerii numărului de certificate verzi acordate pentru fiecare
1MW energie produsă, dar şi limitarea cotei de energie produse din resurse
regenerabile, sub motivaţia tehnico-economică a periclitării stabilităţii pieţei energiei
electrice şi a funcţionării SEN.

2) Băncile finanţatoare, pentru asemenea proiecte, manifestă prudenţă din
cauza nesiguranţei valorificării Certificatelor Verzi. Constatarea generală a acestora
este că proiectele supuse finanţării au la bază rambursarea creditelor prin
valorificarea Certificatelor Verzi, în timp ce aceste certificate, pe de o parte, se
diminuează ca număr acordat pentru 1 MW, iar pe de altă parte, se diminuează ca
valoare unitară (aceasta este reglementată, evaziv, între 55-26 Euro/un C.V.). La data
de 8 Mai, valoarea a fost 1CV=29 Eu, cu tendinţă spre minim.

3) Mulţi realizatori de proiecte de cogenerare (predominant producători de
energie electrică) reclamă stocarea de Certificate Verzi din cauza nefuncţionării pieţei
de valorificare. În această situaţie, deşi proiectul promovat a fost susţinut pe C.V.-uri
atribuite, în lipsa unei pieţe funcţionale, le menţin în stoc, iar creditele bancare le
rambursează din alte surse.

4)Vicepreşedintele ANRE, Zoltan Nagy, a explicat că a iniţiat un proiect de
Hotărâre de Guvern prin care să se reglementeze garantarea CV-urilor de către
Guvern şi stimularea pieţei de valorificare a acestora. P.H.G. iniţiat a fost direcţionat
către Comisia Europeană de la Bruxelles pentru analiză şi avizare, prognozând că
H.G  va fi adoptată în luna iunie 2014.

5) Ministerul Mediului, reprezentat de Secretarul de Stat Mihail Fâcă, a
prezentat facilităţile financiare ce se pot accesa din Fondul pentru Mediu pentru
proiecte energetice bazate pe incinerarea deşeurilor, precum şi pentru Centrale
Fotovoltaice şi Eoliene.

6) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentat de Consilier
General Tatiana Preda, a prezentat Schema de sprijin financiar pentru culturi de
biomasă (nonagricole) şi acordarea de Certificate de Origine pentru producătorii de
biomasă din plante energetice şi din deşeuri forestiere. Certificatele de Origine stau la
baza obţinerii de Certificate Verzi.

 La Conferinţă au fost prezenţi şi reprezentanţii SC ENERGY SERV Bucureşti,
cu care am convenit continuarea procedurii de atribuire prin licitaţie publică a
concesiunii terenului de amplasament al viitoarei Centrale Termice în cogenerare de
înaltă eficienţă şi pregătirea Contractului de furnizare a energiei termice.
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A identificat persoane de specialitate din structura Guvernului care vor putea
susţine proiectul de la Brad după adoptarea HG privind garantarea Certificatelor
Verzi:

Dl. Mihnea Constantinescu – Şef cabinet Prim - Ministru;
Dl. Constantin  Dragomir – Consilier Prim - Ministru pe probleme energetice.

- Cererea nr. 8186/16.05.2014 a doamnei Roşca Marta, care, în calitate de
preşedinte a Filialei de pensionari pentru zona Brad-Crişcior a Ligii pensionarilor din
judeţul Hunedoara,  solicită aprobarea folosirii, cu titlu gratuit, 2 sau 3 ore, o dată pe
lună, a sălii  de şedinţă de pe str. Republicii, nr. 18.

 Domnii consilieri sunt de acord cu solicitarea făcută.

Punctul nr. 1 Suplimentar: Cererea nr. 8689/27.05.2014 a domnului
Mărcuş Viorel, proprietar al unei suprafeţe de 3 ha şi 1.500 mp. de vegetaţie
forestieră situată pe teritoriul comunei Bulzeştii de Sus, prin care solicită aprobarea
asocierii cu Consiliul Local Brad în vederea întocmirii amenajamentului silvic,
motivat de faptul că proiectantul autorizat de ROMSILVA nu întocmeşte
documentaţii pentru suprafeţe mai mici de 100 ha, cu precizarea că toate cheltuielile
ocazionate cu perfectarea acestor documentaţii se vor suporta de către solicitant.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că firma de proiectare a
amenajamentelor silvice, desprinsă din Ocolul Silvic Orăştie şi autorizată de
ROMSILVA  practică un sistem de tarifare pentru suprafeţe mai mari de 100 de ha
pădure, iar solicitantul a preluat această sugestie de a se asocia cu Municipiul Brad
chiar de la proiectant, care fusese solicitat de Primăria Brad pentru întocmirea
proiectului de amenajament silvic aferent pădurii comunale de 206,5 ha din primul
titlu de proprietate, ca urmare a expirării în 2014 a 10 ani de la întocmirea primului
proiect de amenajament. Mai precizează că asocierea solicitată este pur formală şi nu
afectează în nici un fel bugetul local, motiv pentru care propune aprobarea asocierii.

În urma analizării acestei cereri domnii consilieri sunt de acord cu cele
solicitate.

Se trece la următorul punct şi anume DIVERSE.

Punctul nr.1  Cererea nr. 8720/28.05.2014 a doamnei Gliga Kloos Inge
Hanelore - administrator al SC JAKO PARTS S.R.L. prin care se solicită
închirierea unei suprafeţe de 18 mp. teren din domeniul public, aflată în imediata
apropiere a barului „Ochii Roşii” situat în Piaţa Avram Iancu, f.n., spaţiu deţinut cu
chirie de la SC COMPLEX COPY SRL BRAD. Se precizează că pe terenul solicitat
spre închiriere  se doreşte a se amenaja  o terasă sezonieră din lemn,  funcţională doar
pe perioada de vară.

Domnii consilieri propun analizarea oportunităţii iniţierii în acest sens a unui
proiect de hotărâre pentru şedinţa ordinară viitoare.
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Punctul nr.2 Domnul Primar, Florin Cazacu, prezintă oportunitatea
concesionării prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 3.306 teren, situat în Brad, str.
Vânătorilor, nr.49 în scopul amplasării Centralei Termice în cogenerare de înaltă
eficienţă pe biomasă în Municipiul Brad şi solicită acordul domnilor consilieri pentru
a se comanda efectuarea Studiului de oportunitate, a Raportului de evaluare  şi a
Caietului de sarcini, urmând a se trece la organizarea licitaţiei publice.

Domnii consilieri sunt în unanimitate de acord cu demararea procedurii.

Punctul nr.3   Adresa nr. 26/27.05.2014 a SC DANDY CAR PAN S.R.L. prin
care solicită aprobarea concesionării unei suprafeţe de 70 mp. teren adiacent
imobilului situat în Brad, str. Libertăţii, nr. 24, în scopul extinderii spaţiului cu
destinaţia de brutărie.

Domnii consilieri sunt de acord cu demararea procedurii de concesionare a
terenului fără afectarea reţelelor subterane de utilităţi publice, sau, după caz, cu
suportarea devierii acestora pe cheltuiala investitorului.

Domnul delegat sătesc, Liviu Groza, întreabă când încep reparaţiile la drumul
din satul Ruda Brad şi mai solicită amplasarea unor limitatoare de viteză.

Domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că începând de săptămâna viitoare
se vor realiza lucrări de plombare a străzilor în Municipiul Brad şi atunci se caută
soluţii de a se  executa şi lucrări  de reparaţii  la drumurile din satele aparţinătoare
Municipiului Brad. În ceea ce priveşte amplasarea limitatoarelor de viteză domnul
primar precizează că ar fi inutilă amplasarea acestora întrucât oricum nu s-ar respecta.

Nemaifiind alte discuţii, domnul  Preşedinte de şedinţă, Fabius Tiberiu Kiszely,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad
din data de 29.05.2014.

Brad, 29.05.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,
       FABIUS TIBERIU KISZELY                                  CARMEN-IRINA  BORA
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