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PROCES -VERBAL
încheiat azi, 29 iunie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 29 iunie 2017 s-a făcut în data de 23.06.2017 prin Dispoziţia nr.
412/23.06.2017 emisă de Primarul 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 23.06.2017, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi 16 consilieri locali, un consilier local absent (Adrian
Petruş), din 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 c.j. David Mihaela
care prin Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere
temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru
îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora –
Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: doamna ec. Mariana Bordea – Contabil şef
al S.C. Termica Brad S.A., domnul jr. Emil Boghean – consilier juridic al S.C.
Termica Brad S.A., domnul jr. Ioan Cobori – Managerul Spitalului Municipal Brad şi
domnul dr. Ştefan Lucian Miron - Director Medical al Spitalului Municipal Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi prevederile
art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, 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.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din 25 mai 2017 care a fost aprobat cu 16
voturi "pentru”, un consilier local absent (Adrian Petruş).
Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 27 iunie
2017 care a fost aprobat cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adrian
Petruş).
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David 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, 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, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare
între Municipiul Brad şi Palatul Copiilor Deva şi alocarea unei sume pentru
Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica"- Ediţia a
XVIII-a – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii în vederea declanșării
procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de
administrație al S.C. TERMICA Brad S.A. – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul
Brad și S.C. MARINI TRANS S.R.L. – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 9 din blocul ANL 2010,
scara B, etaj I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr.
95, etaj IV, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, din Municipiul Brad,
Judeţul Hunedoara, doamnei ŢICU ANIŞOARA – fostă chiriaşă – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr.
13, din Blocul 42 de pe strada Avram Iancu, din Municipiul Brad, Judeţul
Hunedoara, doamnei CLEŞ VOICHIŢA AURELIA – fostă chiriaşă – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr.
33, etaj I, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, din Municipiul Brad,
Judeţul Hunedoara, domnului MICLEAN SORIN VIOREL – fost chiriaş - iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă - iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
11. Informarea nr. 17.828/22.06.2017 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
12. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Plângerea prealabilă nr. 16.068/30.05.2017 a domnului Matei Raul Florin;
- Notă privind avizarea unui schimb de terenuri pe strada Vânătorilor din
Municipiul Brad.
13. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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. Adresa nr. 80/22.06.2017 a S.C. CRIŞBUS S.A..
Suplimentar 2. Adresa nr. 234/26.06.2017 a S.C. BV DASLER S.R.L..
Suplimentar 3. Adresa nr. 17253/16.06.2017 a unui grup de cetăţeni de pe
strada Trandafirilor din Municipiul Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului
ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune aprobării
suplimentarea propusă care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier local
absent (Adrian Petruş).
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune aprobării Ordinea de
zi în ansamblul ei care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent
(Adrian Petruş).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în
ordinea aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului
Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 la unele capitole bugetare de
venituri în prezent sunt depăşiri faţă de veniturile prognozate anual sau pe primele
două trimestre şi ca urmare este necesară majorarea veniturilor cu suma de 12,00 mii
lei şi alocarea acestei sume pe capitole de cheltuieli deficitare după cum urmează:
La venituri:
33,02 - „Venituri din prestări servicii si alte activităţi”……… 11,40 mii lei;
36,02 - „Diverse venituri”…………………… …………… 0,60 mii lei;
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
La cheltuieli
- 54.02. „Alte servicii publice generale”…………..……...… 11,40 mii lei;
- 66.02. „Sănătate” …………………………..…………………. .2,50 mii lei;
conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Totodată menţionează că la capitolul bugetar 81.02 ”Combustibil şi energie”
Titlul ”Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent” s-a încasat suma
de 805,82 mii lei, reprezentând supracompensare aferentă subvenţiei la energia
termică datorată pentru iarna 2016 - 2017, sumă ce se va aloca la Titlul ”Subvenţii
pentru plata subvenţiei la energia termică furnizată populaţiei în lunile noiembrie și
decembrie 2017”.
În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2017 se stabileşte
la venituri în sumă de 26.790,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 27.387,43 mii
lei.
În contextul celor de mai sus, a propus 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, Vasile Bârea, 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, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că prin Ordinul nr. 3423/2017 al
Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Administraţiei Publice şi Fondurilor
Europene s-au alocat unele sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii

„Modernizare Punct Termic 22 şi a reţelelor termice aferente – municipiul Brad,
judeţul Hunedoara” şi „Adaptarea şi optimizarea reţelei de transport agent termic
pentru centrala termică cu funcţionare pe biomasă, în municipiul Brad, judeţul
Hunedoara”.
Drept urmare, domnul Primar, Florin Cazacu propune următorul amendament:
„Suma de 1.391.973 lei se alocă în buget după cum urmează:
La venituri: 1.391,98 mii lei la Cap. 42.02 Subvenţii de la bugetul de stat;
La cheltuieli: 1.391,98 mii lei la Cap. 81.02 Combustibil şi energie.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot amendamentul
prezentat de domnul Primar, Florin Cazacu, care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un
consilier local absent (Adrian Petruş).
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adrian Petruş) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2017 privind rectificarea bugetului
municipiului Brad.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al
Primarului
Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor
Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al
Municipiului Brad privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului,
Primarul,Viceprimarul, Secretarul Municipiului Brad, împreună cu aparatul de
specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită
Primăria Municipiului Brad care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local al
Municipiului Brad şi dispoziţiile Primarului Municipiului Brad, soluţionând
problemele curente ale colectivităţii locale. Regulamentul de organizare şi
funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a
subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi
procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile

angajaţilor acesteia.
Ca urmare a reorganizării Structurii Organizatorice a Primăriei Municipiului
Brad propune modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aprobat
prin HCL nr. 141/2013, hotărâre care va fi abrogată odată cu intrarea în vigoare a
prezentului regulament.
În contextul celor de mai sus a propus 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, Vasile Bârea, 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, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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
prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adrian Petruş) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 75/2017 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol
de colaborare între Municipiul Brad şi Palatul Copiilor Deva şi alocarea unei
sume pentru Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret
„Carpatica"- Ediţia a XVIII-a – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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. 566/15.05.2017,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 15.125/17.05.2017 se face cunoscut
faptul că în perioada 19-24 iulie 2017 se va desfăşura în judeţul Hunedoara cea de-a
XVIII-a Ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret
„Carpatica", organizat de Palatul Copiilor Deva.
Totodată se solicită aprobarea organizării paradei portului, cântecului şi a
dansului popular şi prezentarea unui spectacol din cadrul festivalului, la Brad, într-o
zi, în perioada festivalului 19-24 iulie 2017, între orele 17,00-21,00. La această
manifestare vor participa aproximativ 350 de artişti pentru care va trebui asigurată
masa.
Pentru ca această manifestare să se poată desfăşura în condiţii optime propune
atât încheierea unui Protocol de colaborare între Municipiul Brad şi Palatul Copiilor
Deva cât şi împuternicirea Primarului Municipiului Brad pentru a semna acest
Protocol.
Având în vedere că la această manifestare vor participa delegaţii străine, se
impune alocarea unei sume pentru cheltuielile de protocol.
Faţă de cele de mai sus propune alocarea sumei de 18.000 lei din bugetul
local al Municipiului Brad, de la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie,
reprezentând cheltuieli de protocol cu delegaţiile străine participante la Festivalul
Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret "Carpatica" - Ediţia a XVIII-a,
spectacol care va avea loc în Municipiul Brad, într-o zi, în perioada festivalului 19 24 iulie 2017.
În contextul celor de mai sus, a propus 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, Vasile Bârea, 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, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adrian Petruş) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2017 privind aprobarea încheierii unui
Protocol de colaborare între Municipiul Brad şi Palatul Copiilor Deva şi
alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi
Tineret „Carpatica"- Ediţia a XVIII-a.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii în
vederea declanşării procedurii de selecţie a candidaţilor pentru desemnarea
membrilor în consiliul de administraţie al S.C. TERMICA Brad S.A. – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi
normele de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 reglementate prin H.G.
nr. 722/2016 prevăd noi proceduri privind numirea reprezentanţilor statului sau ai
unităţilor administrativ – teritoriale în adunările generale ale acţionarilor, consiliilor
de administraţie şi a directorilor la întreprinderile publice.
Consiliul Local al Municipiului Brad este acţionar unic al S.C. TERMICA
BRAD S.A. îndeplinind calitatea de autoritate publică tutelară aşa cum este definită
la art.3 pct.2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice.
Comisia de selecţie are următoarele atribuţii:
a) derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în
lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului
privind numirile finale întocmit în acest scop;
b) realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face
propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului
privind numirile finale întocmit în acest scop;
c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din
cadrul consiliului şi cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz;
În contextul celor de mai sus, a propus 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, Vasile Bârea, 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, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar Florin Cazacu îl întreabă pe domnul consilier juridic al SC
TERMICA BRAD S.A. prin ce modalitate sunt stabilite atribuțiile comisiei.
Domnul consilier juridic al SC TERMICA BRAD S.A. menționează că
atribuțiile comisiei de selecție sunt stabilite prin OUG. Nr. 109/2011 și prin HGR nr.
722/2016.
Domnul viceprimar Podaru Vasile aduce la cunoștința domnilor consilieri că
munca acestei comisii se întinde pe o perioadă de 90 de zile este o muncă complexă
și trebuie tratată cu mult simț de răspundere.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a patru reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad al Municipiului Brad pentru a face parte din Comisia de
selecţie, respectiv din Comisia de contestaţii.
Doamna consilier local, Cornelia Golea, propune ca domnul consilier local
Ionel Daniel Adam, să facă parte, din Comisia de selecţie.
Domnul consilier local, Iosif Manea, propune ca domnul consilier local Viorel
Curtean, să facă parte, din Comisia de selecţie.
Doamna consilier local, Cornelia Golea, propune ca domnul consilier local
Vasile Bârea, să facă parte, din Comisia de contestaţii.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca domnul consilier local
Adrian Petruş, să facă parte, din Comisia de contestaţii.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 1 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă,
Viorel Curtean, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela

David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au
fost aleşi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adrian Petruş), domnul
consilier local Ionel Daniel Adam, să facă parte din Comisia de selecţie, cu 16 voturi
"pentru”, un consilier local absent (Adrian Petruş), domnul consilier local Viorel
Curtean, să facă parte din Comisia de selecţie, cu 16 voturi "pentru”, un consilier
local absent (Adrian Petruş), domnul consilier local Vasile Bârea, să facă parte din
Comisia de contestaţii şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adrian
Petruş), domnul consilier local Adrian Petruş, să facă parte din Comisia de
contestaţii .”
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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
prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adrian Petruş) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2017 privind constituirea unei comisii
în vederea declanşării procedurii de selecţie a candidaţilor pentru desemnarea
membrilor în consiliul de administraţie al S.C. TERMICA Brad S.A..
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri
între Municipiul Brad şi S.C. MARINI TRANS S.R.L. – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 retrocedărilor făcute în
baza legilor fondului funciar, pe fostele amplasamente ale unor loturi de teren situate
adiacent digului de protecţie a malului stâng al Crişului Alb, din spatele blocului 1828, de pe strada Republicii, Municipiul Brad, a rămas proprietar pe un lot de teren
identificat prin CF nr. 66730 Brad, număr cadastral 66730, categoria de folosinţă
”curţi, construcţii”.
Acest lot se învecinează cu terenul de amplasament al Punctului Termic nr. 3,
cu incinta Pieţei Agroalimentare şi cu două terenuri proprietate privată care au intrat
în circuitul civil având ca proprietar pe S.C. Marini Trans S.R.L. Brad.
Terenul aparţine domeniului privat al Municipiului Brad şi nu are acces la
drumul public care duce spre Piaţa Agroalimentară.
Urmare Avizului de principiu acordat de domnii consilieri locali în şedinţa

ordinară din luna ianuarie 2016 în vederea efectuării unui eventual schimb de teren,
cu scopul construirii unei parcări într-o zonă aglomerată a oraşului – zona Pieţei
Agroalimentare au fost făcute demersurile legale pentru întocmirea unor documentaţii
cadastrale şi au fost evaluate terenurile de către evaluator autorizat ANEVAR,
rezultând următoarele:
- terenul în suprafața de 229 mp. aparţinând domeniului privat al Municipiului
Brad, identificat în CF nr. 66730 Brad, număr cadastral 66730, categoria de folosinţă
”curţi, construcţii” iar potrivit Raportului de evaluare înregistrat la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 15.797/25.05.2017 este evaluat la valoarea de 1809 euro,
respectiv 8250 lei;
- terenul în suprafața de 107 mp. aparţinând S.C. MARINI TRANS S.R.L.,
identificat în CF nr. 66726 Brad, număr cadastral 66726 şi suprafața de 122 mp teren
identificat în CF nr. 66733 Brad, număr cadastral 66733, categoria de folosinţă ”curţi
construcţii”, parcele adiacente iar potrivit Raportului de evaluare înregistrat la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 15.995/29.05.2017sunt evaluate la valoarea de
1809 euro, respectiv 8250 lei.
Din dorința de a da utilitate unei parcele din acest teren, în scopul construirii
unei parcări publice, adiacentă arterei rutiere existente propune aprobarea schimbului
de terenuri între Municipiul Brad şi S.C. MARINI TRANS S.R.L..
Totodată, propune împuternicirea Primarului Municipiului Brad, domnul Florin
Cazacu pentru a semna Contractul de schimb autentificat de Notarul Public iar
cheltuielile ocazionate de acesta să fie suportate de către solicitant.
În contextul celor de mai sus, a propus 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, domnul consilier local, Vasile Bârea, dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care cu 5 voturi „pentru” şi 2 „abţineri” (Vasile
Bârea şi Vasile Poenaru) 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 cu 6 voturi „pentru” şi o
„abţinere” (Vasile Poenaru) dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea precizează că fiecare schimbare de
terenuri poate să nască suspiciuni, dumnealui neînţelegând de ce societatea mai sus
amintită a făcut cerere pentru schimbul respectiv, care într-adevăr este benefic
Municipiului Brad, de ce cererea nu a fost făcută de către Primăria Municipiului
Brad.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru arată că nu este necesar nici un schimb
căci terenul respectiv aparţine Municipiului Brad, iar celălalt teren dinspre dig şi

conducte ar aparţine S.C. MARINI TRANS S.R.L., deci se poate folosi terenul
dinspre parcare fără să mai fie necesar schimbul.
Domnul Primar, Florin Cazacu răspunde că proiectul este legal în condiţiile în
care terenul Municipiului Brad este limitat de către Piaţa Agroalimentară, digul râului
Crişul Alb, proprietatea S.C. MARINI TRANS S.R.L. şi chioşcul ce aparţine de S.C.
COMPLEX COPY S.R.L., astfel societatea sus-amintită ar putea să primească terenul
municipiului ca şă îşi întregească proprietatea, iar municipiul Brad ar primi terenul de
la stradă pentru a putea lărgi parcarea între Punctul Termic nr. 3 şi magazinul de
mobilă.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru menţionează că terenul municipiului
Brad este de-a lungul străzii, iar terenul S.C. MARINI TRANS S.R.L. este pe lângă
dig.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan îl întreabă pe domnul consilier
local Vasile Poenaru pe ce bazează când afirmă acest lucru.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru îi răspunde că pe schiţa topografului
Fruja Ioan aflată în dosar.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că domnul consilier local Vasile Poenaru
se află în necunoştinţă de cauză cu privire la terenul în discuţie.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi "pentru”, un vot „împotrivă” (Vasile Poenaru) şi un
consilier local absent (Adrian Petruş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
78/2017 privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brad şi
S.C. MARINI TRANS S.R.L..
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 9 din
blocul ANL 2010, scara B, etaj I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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. 16.484/06.06.2017 doamna Jude Anca solicită
predarea locuinţei nr. 19 deţinută cu chirie, în blocul ANL 2010, scara B, etaj I situat
în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara.
Precizează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2017 s-a aprobat, prin H.C.L.

nr. 22/2017, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2017.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 22/2017, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
17.526/20.06.2017 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei
Tat Ramona Elena, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
În contextul celor de mai sus, a propus 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 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, Vasile
Bârea, 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, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adrian Petruş) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2017 privind repartizarea locuinţei nr.
9 din blocul ANL 2010, scara B, etaj I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul
Hunedoara.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii
pentru locuinţa nr. 95, etaj IV, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, din
Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei ŢICU ANIŞOARA – fostă chiriaşă
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 doamna Ţicu Anişoara prin
cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 16.084/30.05.2017 solicită

o nouă repartiţie pentru locuinţa nr. 95, etaj IV, din Blocul 105 G de pe strada Adrian
Păunescu, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara.
Menţionează că, doamna Ţicu Anişoara a fost beneficiară a Contractului de
închiriere nr.5447/2005, contract expirat în data de 30.04.2017, fosta chiriașă fiind
plecată la muncă în străinătate.
Din actele prezentate rezultă că fosta chiriaşă – doamna Ţicu Anişoara a
dovedit în timp că este o bună platnică, achitând conform clauzelor contractuale sume
în contul chiriei, a taxelor comune şi a energiei termice.
În contextul celor de mai sus, a propus 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 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, Vasile
Bârea, 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, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adrian Petruş) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2017 privind aprobarea unei noi
repartiţii pentru locuinţa nr. 95, etaj IV, din Blocul 105 G de pe strada Adrian
Păunescu, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara,doamnei ŢICU ANIŞOARA
– fostă chiriaşă .
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii
pentru locuinţa nr. 13, din Blocul 42 de pe strada Avram Iancu, din Municipiul
Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei CLEŞ VOICHIŢA AURELIA – fostă chiriaşă
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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, doamna Cleş Voichiţa Aurelia
prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 15.575/25.05.2017
solicită o nouă repartiţie pentru locuinţa nr. 13, din Blocul 42 de pe strada Avram
Iancu, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara.
Menţionează că, doamna Cleş Voichiţa Aurelia a fost beneficiara Contractului
de închiriere nr.13.185/11.10.2011, contract expirat în data de 31.08.2016.
Din actele prezentate rezultă că fosta chiriaşă – doamna Cleş Voichiţa Aurelia
nu are la această dată restanţe la plata chiriei faţă de Primăria Municipiului Brad
contravaloarea acesteia fiind reţinută lunar de către instituţia unde îşi desfăşoară
activitatea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara.
Totodată, menţionează că, doamna Cleş Voichiţa Aurelia figurează cu datorii
în sumă de 1700,05 lei la data de 23.05.2017, faţă de Asociaţia de Proprietari nr. 10,
din care face parte, stabilind de comun acord prin procesul verbal nr. 57 din data de
23.05.2017 eşalonarea sumelor debitoare iar faţă de SC TERMICA BRAD S.A. nu
are datorii.
În contextul celor de mai sus a propus 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 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, Vasile
Bârea, 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, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adrian Petruş) , se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 81/2017 privind aprobarea unei noi
repartiţii pentru locuinţa nr. 13, din Blocul 42 de pe strada Avram Iancu, din
Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, doamnei CLEŞ VOICHIŢA AURELIA –
fostă chiriaşă.

Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii
pentru locuinţa nr. 33, etaj I, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, din
Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, domnului MICLEAN SORIN VIOREL –
fost chiriaş – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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, doamna Gavrilă Minodora
Alina împuternicită a domnului Miclean Sorin Viorel prin cererea înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 16.084/30.05.2017 solicită o nouă repartiţie
pentru locuinţa nr. 33, etaj I, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, din
Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara.
Menţionează că, domnul Miclean Sorin Viorel a fost beneficiar al Contractului
de închiriere nr.5312/11.05.2005, contract expirat în data de 30.04.2017.
Din actele prezentate rezultă că fostul chiriaş – domnul Miclean Sorin Viorel a
dovedit în timp că este un bun platnic, achitând conform clauzelor contractuale sume
în contul chiriei, a taxelor comune şi a energiei termice.
În prezent, solicitantul şi soţia acestuia sunt plecaţi la muncă în străinătate şi nu
au putut să se prezinte pentru prelungirea contractului de închiriere.
În contextul celor de mai sus a propus 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 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, Vasile
Bârea, 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, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de

hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adrian Petruş), se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2017 privind aprobarea unei noi
repartiţii pentru locuinţa nr. 33, etaj I, din Blocul 105 G de pe strada Adrian
Păunescu, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, domnului MICLEAN
SORIN VIOREL – fost chiriaş .
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, 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 temeiul prevederilor
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad şi având în
vedere că domnul consilier local, Curtean Viorel care a fost ales în funcţia de
preşedinte de şedinţă pentru perioada aprilie 2017- iunie 2017 îşi va epuiza mandatul
de preşedinte de şedinţă, se impune adoptarea unui proiect de hotărâre privind
alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna
iulie 2017.
În contextul celor de mai sus a propus 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, Vasile Bârea, 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, Viorel Curtean, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan propune ca pentru următoarele trei
luni, potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului
Local Brad, aprobat prin H.C.L. nr. 137/2015, să conducă şedinţele de consiliu
domnul consilier local Dorin Sorin David.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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
prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Adrian Petruş), se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2017 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă.
Punctul nr. 11. Informarea nr. 17.828/22.06.2017 privind cauzele aflate pe
rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr. 12. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Plângerea prealabilă nr. 16.068/30.05.2017 a domnului Matei Raul Florin
împotriva H.C.L. nr. 113/2015 privind aprobarea procedurii proprii de stabilire şi
facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii din Municipiul Brad,
prin care solicită revocarea urgentă a actului administrativ.
La plângerea prealabilă a domnului Matei Raul Florin s-a întocmit de către
Secretarul Municipiului Brad, nota înregistrată sub nr. 17048/14.06.2017 în care se
arată că:
I.- Prin adresa nr. 1793/19.08.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 23.495/19.08.2015, S.C.TERMICA BRAD S.A., a transmis spre consultare și
aprobare Proiectul pentru Procedura proprie de stabilire și facturare a consumurilor
de energie termică pentru utilizatorii din municipiul Brad.
- Ca urmare a dezbaterii publice din data de 07.09.2015 prevăzute de Legea
nr. 52/2003 a transparenței decizionale în administrația publică locală și ținând cont
de recomandările primite, prin adresa nr. 300/16.09.2015, înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 25.647/16.09.2015, S.C.TERMICA BRAD S.A., a
transmis spre aprobare, Proiectul pentru Procedura proprie de stabilire și facturare a
consumurilor de energie termică pentru utilizatorii din municipiul Brad,
- În ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de
24.09.2015 s-a adoptat cu 11 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă„ și 4 abțineri,
H.C.L. nr. 113/2015 privind aprobarea Procedurii proprii de stabilire și facturare a
consumurilor de energie termică pentru utilizatorii din municipiul Brad;
- Potrivit art. 115 alin 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local adoptă
hotărâri, iar în acest sens „avizul consiliului local” prevăzut de art. 293 alin. 5 lit. i
din Ordinul nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public
de alimentare cu energie termică nu poate fi obținut altfel decât prin adoptarea unei
hotărâri de consiliu;
- În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 14 din Legea nr. 215/2001 Consiliul Local are
obligația de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
local;
- În acest context Consiliul local avea competența legală de a aproba

hotărârea susmenționată;
- Aprobarea acestei proceduri prin hotărâre de consiliu nu reprezintă o
substituire a acestuia în atribuțiile și competența autorității de reglementare fiind
vorba de două aprobări distincte, fără a fi dependente una de cealaltă, având în vedere
că art. 8 alin.2 lit. h din Legea nr. 325/2006 care prevede că autoritățile administrației
publice locale au, în principal, atribuția exercitării controlului serviciului public de
alimentare cu energie termică, în condițiile legii și a art. 36 alin. 6 pct. 14 din Legea
nr. 215/2001; Prin urmare atribuțiile autorităților administrativ teritoriale nu sunt
limitativ prevăzute în art. 8 din Legea nr. 325/2006, așa cum susține petentul ci,
dimpotrivă, sunt enunțate atribuțiile principale, iar la primul alineat tocmai este
stipulat în mod clar și neechivoc că organizarea, coordonarea, monitorizarea și
controlul Serviciului Public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale
autorităților administrației publice locale, fapt materializat prin aprobarea procedurii;
II. – În ceea ce privește chestiunile tehnice menționate de petent, care susține
că procedura contravine Ordinului nr. 483/2008, arătăm că petentul, susține teoria
conform căreia cei cu sisteme de încălzire proprii încălzesc apartamentele vecinilor
care sunt branșați la sistemul de termoficare, fără a aminti că transferul de căldură
este în ambele sensuri, motiv pentru care și face confuzie între imobilele în care
determinarea consumului individual de energie termică se face de către un prestator
autorizat ( în cazul de față ISTA România SRL) în conformitate cu prevederile
Ordinului ANRSC nr. 343/2010, acolo unde sunt montate repartitoare de costuri, față
de imobilele în care nu sunt montate repartitoare de costuri, în care determinarea
consumului individual de energie termică se face de către SC TERMICA BRAD S.A.
cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 483/2008;
- Ordinul ANRSC nr. 483/2010 nu prevede factori de corecție a consumului
individual de energie termică privind amplasarea apartamentului față de punctele
cardinale, etaj. etc.. astfel cum sunt enunțați în Ordinul nr. 343/2010. Arătăm că, din
faza de proiectare a imobilelor, pentru instalațiile de încălzire s-a ținut cont de
amplasarea apartamentelor, astfel încât instalațiile de încălzire să fie dimensionate
pentru a asigura același confort termic;
- Aplicarea corecțiilor pentru izolarea conductelor prevăzută în anexa 15 din
procedură este cea pe care o aplică și ISTA România SRL- societate autorizată de
ANRSC pentru repartizarea costurilor pentru energia termică pentru încălzire pe baza
indicațiilor repartitoarelor de costuri, fiind conformă unui studiu realizat de INCERC
București pentru stabilirea SET, măsură obligatorie pentru toți furnizorii de energie
termică și prestatorii autorizați de către ANRSC;
- Referitor la susținerile petentului cu privire la nelegalitatea art. 29 din
procedură, arătăm că citirea gigacalorimetrelor în prezența reprezentantului asociației
de proprietari este justificată deoarece nu pot fi prezenți la citire cei aprox. 3000 de
utilizatori, iar entitatea care îi reprezintă este tocmai asociația de proprietari,
utilizatorii fiind membri ai acesteia. Arătăm că, prezența reprezentantului asociației
de proprietari nu exclude prezența și a oricărui alt utilizator. Orice utilizator poate fi
prezent la citirea aparatului de măsură care se efectuează în ultimele două zile ale
fiecărei luni de consum.

- Susținerile petentului referitoare la faptul că modul de determinare a
consumului prevăzut la art. 29 alin. 3 și art. 38 din procedură sunt arbitrare,
menționăm că acestea sunt cazuri speciale, excepții de la regula funcționării
aparatelor de măsură, condiție în care calculul consumului de energie termică (în
cazul nefuncționări sau funcționării defectuoase a sistemului de măsurare pentru o
perioadă de facturare, sau în cazul prelevării acestuia din instalație) se face prin
metode indirecte, bazate pe măsurători și calcule.
- Calculul energiei termice pentru imobilul în care sunt montate repartitoare
de costuri este efectuat de SC ISTA România SRL, în baza unui contract încheiat
între această societate și asociația de proprietari a cărui membru este proprietarul
apartamentului. Prin acest contract asociația de proprietari a furnizat datele necesare
facturării, respectiv suprafețe proprii și suprafețe indivize, apartamente debranșate,
etc.., iar determinarea consumului se face de către acest prestator autorizat conform
prevederilor art. 38 și art. 39 din Ordinul ANRSC nr. 343/2010, articole care
reprezintă de altfel și temeiul legal din procedură;
- Mai arătăm că, potrivit art. 293 alin. 5 lit. i din Ordinul nr. 91/2007,
Organigrama societății este parte a procedurii, fiind o anexă a acesteia.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre cele prezentate în notă
și ținând cont și de adresa nr. 8027/07.10.2015, înregistrată la Primăria Municipiului
Brad sub nr. 28.180/12.10.2015 prin care Instituția Prefectului - Județul Hunedoara
face cunoscut faptul că H.C.L. nr. 113/2015 a fost supusă controlului de legalitate și
nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ, apreciază că H.C.L. nr. 113/2015
privind aprobarea Procedurii proprii de stabilire și facturare a consumurilor de
energie termică pentru utilizatorii din municipiul Brad a fost legal adoptată.
În acest sens, domnul preşedinte de şedinţă Viorel Curtean supune aprobării
propunerea de revocare a Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 113/2015. În urma
exprimării voinței fiecăruia prin vot, cu 13 voturi „împotrivă” (Mihai Mureş,
Ancuţa Florentina Miheţ, Dorel Leaha Ştefan, Adina Beciu, Claudia Mager, Iosif
Manea, Ionel Circo, Viorel Curtean, Ioan Hărăguş, Petru Voicu Huieţ, Cornelia
Golea, Vasile Podaru, Vasile Poenaru), 1 vot „pentru” (Vasile Bârea), 2 „abţineri”
(Ionel Daniel Adam şi Dorin Sorin David) şi un consilier local absent (Adrian
Petruş), se respinge propunerea de revocare, consilierii hotărând menținerea ca
legal adoptată a H.C.L. nr. 113/2015.
- Notă privind avizarea unui schimb de terenuri pe strada Vânătorilor din
Municipiul Brad nr. 16871/12.06.2017 a Biroului Administrarea Domeniului
Public şi Privat prin care se aduce la cunoştinţă că S.C. RELCOM S.R.L. a devenit
proprietarul unor active prin cumpărare de la S.C. ACVACALOR S.A. Brad – ÎN
FALIMENT, suprafaţa totală de teren aferentă construcţiilor achiziţionate fiind de
3894 mp., societatea având în zonă şi alt teren liber în echivalent, situaţie în care este
dispusă să efectueze un schimb de parcele cu Primăria Municipiului Brad. Potrivit
Notei Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat, oportunitatea efectuării
schimbului de teren se reflectă în obligativitatea amenajării/construirii unei
gospodării de combustibil, centrală termică, anexe.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre notă şi dau un aviz de

principiu cu unanimitate de voturi pentru începerea procedurii în vederea realizării
schimbului de teren.
Suplimentar 1. Adresa nr. 80/22.06.2017 a S.C. CRIŞBUS S.A. prin care
solicită încetarea contractului de delegare a gestiunii privind serviciul de transport
public local de persoane prin curse regulate în municipiul Brad nr. 5802/03.04.2014,
pentru traseele Brad – Valea Brad şi Brad – Ruda Brad, din motive financiare.
La această adresă Compartimentul Autorizare, Monitorizare, Control Transport
Public Local, Transport Taxi şi în Regim de Închiriere a întocmit o Notă de informare
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 18229/28.06.2017 în care prezintă
modalitatea legală de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local prevăzută de Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C. nr. 140/2017 şi anume
fie prin gestiune directă, fie prin gestiune delegată.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că delegarea serviciului public de
gestionare a acestui traseu va trebui scos la licitaţie, iar dacă nu se prezintă nici un
operator va trebui înfiinţat un serviciu de gestionare a transportului public local care
însă va fi foarte costisitor pentru bugetul local întrucât implică toate demersurile
necesare înființării unui astfel de serviciu, achiziționarea unor mijloace de transport
precum și licențierea acestora.
Domnul consilier local, Petru Voicu Huieţ arată că desfiinţarea acestui traseu
va crea probleme din toamnă când încep elevii şcoala făcând referire la elevii care
fac naveta de la Valea Brad la Liceul Tehnologic Crișan Crișcior și au abonament la
autobuz.
Domnul consilier local, Ioan Hărăguş solicită să se încerce scoaterea la licitaţie
a serviciului ca variantă principală și numai în situația în care nu se prezintă nici un
operator , doar atunci să se procedeze la înființarea serviciului.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre adresă şi sunt de acord
cu începerea procedurii de scoatere la licitaţie a serviciului de delegare a gestiunii
transportului public local de persoane.
Suplimentar 2. Adresa nr. 234/26.06.2017 a S.C. BV DASLER S.R.L. prin
care solicită acordul cu privire la propunerea dumnealor de modificare a programului
judeţean de transport pentru traseele din grupa I deservite de către S.C. BV DASLER
S.R.L. şi anume:
-Traseul 004 Brad- Dealul Mare să se scoată din programul judeţean de
transport;
-Pe traseul 005 Brad-Obârşa să se scoată din programul judeţean de transport a
cursei cu plecare din Obârşa la ora 18,00 şi din Brad la ora 20,00;
-Pe traseul 006 Brad-Bulzeşti se propune modificarea zilelor de circulaţie, să
se circule doar joi;
-Pe traseul 007 Brad - Dupăpiatră să se modifice ora de plecare din Brad de la
15,15 la 15,30 şi să se circule de luni până vineri;
-Pe traseul 009 Brad - Grosuri să se scoată cursa cu plecare din Grosuri la ora
17,00 şi din Brad la 19,30;

-Pe traseul 010 Brad-Şesuri să se scoată cursele cu plecare din Brad la orele
12,10 şi 18,45 respectiv plecările din Şesuri la 12,45 şi 15,15, precum şi modificarea
orei de plecare din Şesuri de la 6,50 la 6,45;
-Traseul 011 Brad-Merişor să se circule doar joi;
-Pe traseul 012 Brad-Zdrapţi să se modifice capacitatea de transport de la 23 la
10 şi să se circule de luni până vineri;
-Pe traseul 013 Brad-Crişcior să rămână doar 2 curse cu plecare din Brad la
7,40 şi 13,30 şi întoarcere din Crişcior la 8,00 şi la 14,10, cu precizarea că aceste
curse vor circula doar pe parcursul programului şcolar şi vor fi sistate în perioada
vacanţelor şcolare;
-Pe traseul 014 Brad-Curechiu să se scoată cursele cu plecare din Curechiu la
orele 17,00 şi 05,55 şi întoarcere în Brad la 6,10 respectiv 18,45, precum şi
modificarea orei de plecare din Curechiu de la 6,55 la 7,00;
-Pe traseul 015 Brad-Dumbrava să se scoată cursa cu plecare din Dumbrava la
ora 17,15 şi întoarcere din Brad la ora 19,30 care circula doar vineri, precum şi să se
modifice oar de plecare din Brad de la 6,35 la 6,45;
-Pe traseul 016 Brad-Tomeşti să se modifice programul de plecare din Brad de
la 11,45 la 12,30 şi modificarea orei de plecare din Tomeşti de la 13,30 la 13,00.
Domnul consilier local Dorel Leaha Ştefan solicită să se dea un răspuns negativ
fiindcă nu pot fi lăsaţi oamenii pe drumuri.
În urma analizării și discutării celor solicitate, consilierii locali nu sunt de
acord cu modificările solicitate și propun executivului să formuleze răspuns negativ.
Suplimentar 3. Adresa nr. 17253/16.06.2017 a unui grup de cetăţeni de pe
strada Trandafirilor din Municipiul Brad care solicită următoarele:
- înfiinţarea unui depozit de lemne pentru foc;
- să se monteze semnele de circulaţie cum au fost iniţial cu un singur sens de la
intrarea din strada Spitalului în strada Trandafirilor;
- desfiinţarea unei benzi de circulaţie fiindcă pe unele porţiuni strada este foarte
îngustă şi are lăţimea chiar sub 4 m. necorespunzătoare standardelor;
- asfaltarea străzii fiindcă după fiecare ploaie este cu plină cu bălţi;
- apa fluvială de la ploi nu are canal de scurgere;
- refacerea celor două trotuare care aproape nu mai există;
- construirea unui gard de protecţie pe porţiunea halta oraşului nou strada
Decebal.
La această adresă s-a întocmit de către Biroul Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Investiţii o Notă în care se arată următoarele:
- înfiinţarea unui depozit de lemne pentru foc este o activitate comercială care
nu face obiectul administraţiei publice locale;
- strada Trandafirilor, conform inventarului domeniului public al Municipiului
Brad este o stradă cu două benzi de circulaţie, cu o lăţime carosabilă de 5 m. şi trotuar
unilateral de 1 m., iar desfiinţarea unei benzi de circulaţie nu este oportună pentru că
traseul care ar face legătura cu zona centrală ar fi mult mai lung şi ar crea disconfort
riveranilor;
- stradă cu sens unic este strada Dispensarului;

- pe porţiunea dintre calea ferată şi strada Decebal au fost montaţi parapeţi de
protecţie din beton;
- repararea străzii se face la îmbrăcămintea existentă.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre adresă şi sunt de acord
cu Nota întocmită de către Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii.
Punctul nr. 13. Diverse.
Domnul consilier local, Iosif Manea arată că întâlnirea cu domnii de la S.C.
ENERGY SERV din data de 28.06.2017 l-a dezamăgit şi ca urmare propune
înfiinţarea unei echipe care să acceze fonduri pentru construirea unei centrale proprii
de energie termică.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde că deja, după întâlnirea respectivă, a
demarat procedura de accesare a fondurilor pentru acest obiectiv, dumnealui având în
vedere două variante şi anume, fie relocarea Centralei termice de la CrişciorGurabarza la Brad, fie construirea unei centrale proprii pe păcură sau biomasă cu
posibilitatea transformării în centrală pe gaz metan.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan solicită înfiinţarea unei treceri de
pietoni în dreptul Parcului Tineretului din Municipiul Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde că acolo nu se poate realiza fiindcă
este un drum în curbă, dar se poate face pe strada Cuza Vodă, în dreptul Oficiului
Poştal Brad.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, arată că la intersecţia străzii
Decebal cu strada Vânătorilor au fost 3 accidente, iar indicatoarele rutiere nu se văd
fiind mascate de pomi.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde că în aceea zonă, de la benzinăria
MOLL şi până în sensul giratoriu de la Supermarketul PENNY trebuie refăcut
carosabilul pe 3 benzi, dar până v-a începe realizarea proiectului se va întări marcajul
în zonă. Tot domnul Primar Florin Cazacu mai face cunoscut faptul că s-a deplasat
împreună cu Comandantul Poliției Municipiului Brad la fața locului, au constatat
situația exactă și a pricinuit asigurarea că vor fi întărite semnele de circulație și
marcate corespunzător.
Domnul consilier local Dorin Sorin David precizează că la intersecţia străzii
Decebal cu strada Crângului există un indicator rutier cu trecere de pietoni, foarte jos
şi ar trebui înălţat, dumnealui întrebând şi de ce s-au blocat străzile 8Martie şi
Dispensarului.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde că acolo nu sunt străzi, sunt treceri
la nivel peste calea ferată pe teren proprietatea C.F.R., în acea zonă şi-au făcut
cetăţenii loc şi trec cum vor ei, acolo fiind probleme căci unii ar vrea să fie stradă,
sens în care trebuie discutat cu C.F.R.-ul pentru achiziţionarea terenului, iar unii
cetăţeni nu doresc stradă în acea zonă, existând chiar un cetăţean care a concesionat
teren de la C.F.R. şi l-a îngrădit.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru arată că în toamna anului 2016 pe lângă
clădirea ANL, prin faţa S.C. PALROM, s-au săpat nişte canale, iar S.C. APA PROD
S.A. Deva nu a luat nici acum măsuri de refacere a drumului.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde că se va reveni cu adresă la S.C.

APA PROD S.A. Deva pentru refacerea infrastructurii.
Domnul consilier local, Vasile Bârea mulţumeşte domnului Primar, domnului
Viceprimar şi colectivului Primăriei Municipiului Brad pentru sprijinul acordat în
vederea omagierii eroului naţional Avram Iancu şi de asemenea apreciază faptul că se
lucrează la reabilitarea troiţei Eroilor neamului de la Mesteacăn, troiţă construită în
anul 1934 în memoria Revoluţiei de la 1848.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că dacă troiţa este monument istoric
trebuie respectate anumite norme, sens în care va solicita Ministerului Culturii un
punct de vedere și aprobare pentru a consolida și conserva monumentul , iar zidul va
fi refăcut şi vopsit tocmai pentru salvarea monumentului şi totodată felicită
Asociaţiile iniţiatoare pentru organizarea evenimentului omagierii eroului naţional,
Avram Iancu.
Domnul delegat sătesc al satului Ruda Brad, Liviu Groza arată că este necesară
toaletarea şi cosirea ierbii de pe marginea drumului până în satul Ruda Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu îi răspunde că așa cum în fiecare an s-a făcut și
acum se va face lucrarea, întrucât o avea în vedere.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Viorel Curtean declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data
de 29 iunie 2017.
Brad, 29.06.2017
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