ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 29 SEPTEMBRIE 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară
din data de 29 septembrie 2014 s-a făcut în data de 25.09.2014 prin Dispoziţia nr.
472/25.09.2014 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 22.08.2014, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea
invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi la început 14 consilieri locali din totalul de 17
consilieri locali în funcţie, 3 consilieri locali anunţându-şi întârzierea (Mircea
Incău, Angela Suciu şi Florin – Ioan Străuţ).
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti: domnul Marin Constantin
Hărăguş – delegat sătesc în satul Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc în
satul Ruda Brad, şi domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad,
delegatul sătesc din satul Mesteacăn, domnul Iulian Simedrea anunţându-şi
demisia prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr.15538/12.09.2014.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen Irina Bora, Secretar al Municipiului 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, 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 consiliului local procesul verbal al şedinţei ordinare din 28 august 2014
care a fost aprobat cu 14 voturi „pentru”.
În continuare, doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad,
dă cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, pentru a prelua
conducerea şedinţei de consiliu.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
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1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe
anul 2014 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2014 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a
cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -16 BRAD –
RUDA BRAD, km 3+300-km 5+400” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a
cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -10 BRAD –
VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300” – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului de investiţii
„ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE
FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ
ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020” –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) în
Municipiul Brad, operatorului S.C. TERMICA BRAD S.A. – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil aparţinând proprietăţii
private a Municipiului Brad, situat în Brad, str. Republicii, bl. 8 - parter, jud.
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a bazei sportive din
Brad, strada Morii, jud. Hunedoara, Asociaţiei Sportive „METALUL CRIŞCIORBRAD” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL
2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Bazei Sportive „Arena 100” - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru personalul didactic auxiliar pentru luna august 2014 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de
avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din Municipiul Brad
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 97/2012 – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
14. Informarea nr. 16696/25.09.2014 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
15. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
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Brad.
Brad.
Brad.

- Cererea nr. 16075/19.09.2014 a doamnei Lungu Carla Elena.
- Adresa nr. 1909/09.09.2014 a Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu”
-Adresa nr. 16578/09.09.2014 a Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu”
-Adresa nr. 1296/15.09.2014 a Şcolii Gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan”

- Adresa nr. 15959/18.09.2014 a Grădiniţei cu Program Prelungit „Floare
de Colţ” Brad .
- Adresă înaintare demisie Simedrea Iulian – delegat sătesc Mesteacăn.
16. Diverse.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă sunt modificări sau suplimentări la
ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii
de zi cu următoarele:
Suplimentar 1. Adresa nr. 2995/26.09.2014 a Colegiului Naţional “Avram
Iancu” Brad;
Suplimentar 2. Informarea nr. 16893/29.09.2014 a Compartimentului
U.L.M..
Suplimentar 3. Adresa nr. 3750/17.09.2014 a Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. A.N.O.F.M..
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului
ordinii de zi, domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, supune aprobării
modificările propuse şi cu 14 voturi „pentru” se aprobă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, supune aprobării Ordinea de
zi în ansamblul ei şi cu 14 voturi „pentru” 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, Mihai Mureş, 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 Deciziile nr.
1916.09.2014 şi nr. 24/18.09.2014 ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Hunedoara prin care se alocă Municipiului Brad suma de 802,32 mii lei
precum şi Referatul nr. 16643/24.09.2014 al Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale, prin care se propune majorarea veniturilor
şi a cheltuielilor cu suma de 820,32 mii lei, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2014.
În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2014 se
stabileşte la venituri în sumă de 19.798,44 mii lei şi la cheltuieli în sumă de
20.001,04 mii lei.
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se majorează cu suma
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de 820,32 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 03.02 – impozit pe venit
8
mii lei
- 11.02 – sume defalcate din TVA
802,32 mii lei
- 35.02 – amenzi, penalităţi şi confiscări
7
mii lei
- 36.02 – diverse venituri
1
mii lei
- 37.02 – transferuri voluntare – donaţii şi sponsorizări
2 mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se majorează cu suma de
820,32 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 68.02 – asigurări şi asistenţă socială
16
mii lei
- 67.02 – cultură, recreere şi religie
2
mii lei
- 81.02 – combustibil şi energie
802,32 mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se modifică prin
virări de credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- capitolul bugetar 68.02 – asigurări şi asistenţă socială (-) 16 mii lei
- capitolul bugetar 51.02 – autorităţi publice
(+) 10 mii lei
- capitolul bugetar 70.02 –locuinţe servicii şi dezvoltare publică (+) 6 mii lei
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din hotărâre şi reprezintă veniturile
şi cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 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, Mihai Bogdan
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, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, propune următorul amendament:
ca urmare a realizării unor venituri suplimentare de 2 mii lei din încasare amenzi
de la iniţierea proiectului de hotărâre până la data prezentă, “se majorează
veniturile la capitolul 35.02 amenzi, penalităţi şi confiscări cu 2 mii lei, sumă
care se transferă la capitolul de cheltuieli 70.02-energie electrică”.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan, supune atenţiei consiliului
local faptul că a fost întrebat de ce aprobăm un buget negativ. Tot dânsul
precizează că, de fapt, consiliul local nu aprobă un buget negativ, ci este vorba
despre un excedent bugetar cu care am pornit de la începutul anului.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot amendamentul
făcut de către domnul Viceprimar şi cu unanimitate de voturi se aprobă.
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.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, Mihai Mureş, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum
a fost amendat şi cu 13 voturi „pentru”, 1 abţinere (Cristian Serafim Leucian), 3
consilieri locali lipsă vot (Florin Ioan Străuţ, Mircea Incău şi Angela Suciu) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2014 privind rectificarea
bugetului Municipiului Brad pe anul 2014.
Punctul nr.2. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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.6217/23.09.2014 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, ca urmare a majorării
veniturilor cu suma de 47,55 mii lei şi a cheltuielilor cu suma de 23 mii lei, am
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor solicitate.
Deasemenea menţionează că în urma aplicării majorării susmenţionate
veniturile şi cheltuielile Spitalului Municipal Brad se stabilesc în sumă de
13.396,79 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, Mihai Bogdan
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, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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
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Brad.

Doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru
adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor prezenţi, respectiv 8
consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”,
3 consilieri locali “ lipsă vot” (Florin –Ioan Străuţ, Mircea Incău şi Angela Suciu)
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2014 privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2014 al SPITALULUI
MUNICIPAL BRAD .
Punctul nr.3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de la
bugetul
local
a
cheltuielilor
neeligibile
aferente
proiectului
„MODERNIZARE DC -16 BRAD –RUDA BRAD, km 3+300-km 5+400”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 106/18.09.2014 s-a aprobat actualizarea Devizului General pentru
proiectul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare” DC16 Brad - (DN76) –
Ruda Brad km 2+100 - km 5+400 municipiul Brad, judeţul Hunedoara, actualizat
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/2013 şi ale Ordinului MDRAP
nr.1851/2013, pentru a beneficia de efectul Ordinului MDRAP nr.
1569/28.08.2014, prin care s-a aprobat alocaţia de 250.000 lei de la bugetul de
stat, prin bugetul MDRAP. Finanţarea de la bugetul de stat este condiţionată de
suportarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, constând în acoperirea
unor cheltuieli aferente unor documentaţii, avize şi asistenţă tehnică.
Din analiza Devizului General aprobat, rezultă cuantumul cheltuielilor
neeligibile ce revin bugetului local, în sumă de 52.102 lei, aşa cum rezultă şi din
punctajul efectuat cu Direcţia de Infrastructură din MDRAP, prezentat în adresa
nr. 16391/23.09.2014, anexată. Această contribuţie se regăseşte în Lista - Sinteză
a lucrărilor de investiţii, cap.70 – Documentaţii – Tehnico - Economice.
Pentru a face posibilă susţinerea proiectului în Consiliul Tehnico Economic al MDRAP în vederea avizării şi perfectării Contractului de finanţare,
am propus prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor neeligibile
precizate mai sus.
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, Mihai Bogdan
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
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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, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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 şi e 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.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 3 consilieri locali “lipsă vot” (Florin Ioan Străuţ, Mircea Incău şi Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 109/2014 privind aprobarea
cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului
„MODERNIZARE DC -16 BRAD –RUDA BRAD, km 3+300-km 5+400”.
Ajunge domnul consilier local, Florin Ioan Străuţ.
Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de la
bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE
DC -10 BRAD –VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 106/18.09.2014 s-a aprobat actualizarea Devizului General pentru
proiectul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10 (DN76) – Valea
Bradului – Potingani
km 5+300- km 7+300 Municipiul Brad, judeţul
Hunedoara”, actualizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/2013, ale
Ordinului MDRAP nr.1851/2013, pentru a beneficia de efectul Ordinului MDRAP
nr. 1569/28.08.2014, prin care s-a aprobat alocaţia de 150.000 lei de la bugetul de
stat, prin bugetul MDRAP. Finanţarea de la bugetul de stat este condiţionată de
suportarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, constând în acoperirea
unor cheltuieli aferente unor documentaţii, avize şi asistenţă tehnică.
Din analiza Devizului General aprobat, rezultă cuantumul cheltuielilor
neeligibile ce revin bugetului local, în sumă de 69.890 lei, aşa cum rezultă şi din
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punctajul efectuat cu Direcţia de Infrastructură din MDRAP, prezentat în adresa
nr. 16391/23.09.2014, anexată. Această contribuţie se regăseşte în Lista - Sinteză
a lucrărilor de investiţii, cap.70 – Documentaţii – Tehnico - Economice.
Pentru a face posibilă susţinerea proiectului în Consiliul Tehnico-Economic
al MDRAP în vederea avizării şi perfectării Contractului de finanţare, am propus
prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor neeligibile precizate
mai sus.
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, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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 Mnicipiului 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 şi e din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii consilierilor în funcţie,
respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru” şi 2 consilieri locali “lipsă vot” (Mircea Incău şi Angela Suciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2014 privind aprobarea cofinanţării de la
bugetul
local
a
cheltuielilor
neeligibile
aferente
proiectului
„MODERNIZARE DC -10 BRAD –VALEA BRADULUI, km 5+300-km
7+300”.
Punctul nr.5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării
proiectului de investiţii „ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA
APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE
PENTRU
PROIECTUL
REGIONAL
DE
DEZVOLTARE
A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL
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HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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 că prin Nota
de Fundamentare a SC APA PROD SA DEVA, înaintată de ADI „AQUA PREST
HUNEDOARA” sub nr. 352/19.09.2014 (anexată) este prezentată oportunitatea
actualizării documentului MASTER PLAN-APĂ, APĂ UZATĂ – pentru faza a
II-a, 2014-2020, finanţat din Fonduri de coeziune. Faza I-a a proiectului se află în
curs de execuţie şi aceasta rezolvă, pentru aglomerarea urbană Brad, realizarea
unui grad de conectare la reţelele publice de apă şi canalizare de 90%, iar faza a
II-a îşi propune continuarea extinderii reţelelor publice de apă şi canalizare către
consumatori situaţi în zonele periferice ale aglomerării urbane.
Schema de finanţare adoptată obligă unităţile administrativ – teritoriale să
asigure din bugetul propriu o cofinanţare de 1 % pentru serviciile de proiectare
necesare obţinerii finanţării investiţiei. Pentru întregul proiect asistenţa tehnică
din partea proiectantului este estimată la 4.994.795 euro, reprezentând 4,8 % din
valoarea totală a investiţiei de bază, de 104.058.237 euro la nivelul judeţului
Hunedoara.
Municipiul Brad va beneficia de o valoare a investiţiei de bază de
1.293.800 euro pentru „Apă” şi 1.879.864 euro pentru „Apă uzată”, în total
3.173.646 euro, adică 3,05% din total judeţ.
Pentru demararea procedurii de atribuire a serviciului de proiectare, este
necesară asigurarea cofinanţării de la bugetul local prin disponibilizarea sumei de
8.358 lei, echivalent a 1.889 euro, cu TVA inclus, reprezentând 1 %din investiţia
repartizată Municipiului Brad.
În sensul celor prezentate, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre, prin care a
propus aprobarea cofinanţării de 1% din bugetul local a proiectului de investiţii
„ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE
FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ
ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020”.
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, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
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marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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 locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”şi 2 consilieri locali “lipsă vot” (Mircea Incău şi Angela Suciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2014 privind aprobarea cofinanţării
proiectului de investiţii „ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA
APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE
ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL
HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020”.
Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind atribuirea Contractului de
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare centralizată cu energie
termică (SACET) în Municipiul Brad, operatorului S.C. TERMICA BRAD
S.A.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive, în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în data de 18.08.2014, la
sediul Primăriei Municipiului Brad a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor în
vederea atribuirii în gestiune delegată a Serviciului Public de Alimentare
Centralizată cu Energie Termică (SACET ) Brad.
În urma aplicării de către Comisia de evaluare a ofertelor numită prin
H.C.L. nr. 34/2014, a punctajului stabilit conform anexei nr. 7 la H.C.L. nr.
34/2014, oferta declarată câştigătoare prin procedura reglementată de H.G. nr.
717/2008, organizată de Primăria Municipiului Brad, în perioada mai – august
2014 a fost cea depusă de ofertantul SC TERMICA BRAD S.A, acesta obţinând
un punctaj total de 400 de puncte.
Ţinând cont de Referatul Compartimentului U.L.M nr. 15991/18.09.2014
şi având în vedere prevederile art. 38 din H.G. nr. 717/2008 potrivit căruia
„Delegatarul atribuie prin hotărâre contractul de delegare a gestiunii
ofertantului desemnat câştigător, pe baza raportului de evaluare, după împlinirea
unui termen de 30 de zile de la data primirii raportului de evaluare”, am iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea atribuirii Contractului
de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare Centralizată cu Energie
Termică (SACET) în Municipiul Brad, operatorului S.C. TERMICA BRAD S.A.
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Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, 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, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă cum a fost atribuit
contractul.
Domnul Viceprimar, Aurel-Vasile Circo, precizează că procedura de
atribuire a acestui contract a fost respectată întocmai, fiind parcurse toate etapele
conform prevederilor legale în vigoare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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, necesită votul majorităţii consilierilor locali 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” (Mircea Incău şi Angela Suciu) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 112/2014 privind atribuirea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică
(SACET) în Municipiul Brad, operatorului S.C. TERMICA BRAD S.A.
Punctul nr.7. Proiectul de hotărâre privind vânzarea unui imobil
aparţinând proprietăţii private a Municipiului Brad, situat în Brad, str.
Republicii, bl. 8 - parter, jud. Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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.16466/24.09.2014, Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat
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face cunoscut faptul că imobilul situat în Brad, str. Republicii, bl. 8 – parter, se
identifică prin Carte funciară nr. 60034-C1-U63 Brad şi în prezent face obiectul
Contractului de concesiune nr. 2270/26.03.2002 modificat prin Actul adiţional nr.
18524/24.11.2010 cu I.I. „ŞTEFAN IOAN DIVERS”.
La momentul concesionării imobilul era compus din teren şi construcţii
parţiale – gang, respectiv pardosea, planşeu şi perete stâng, concesionarul
realizând investiţia existentă astăzi şi anume: magazin piese auto, grup sanitar,
magazie şi magazin prezentare.
În luna martie 2013, concesionarul a executat pe cheltuieli proprii, lucrări
de închideri şi compartimentări cu zidărie din cărămidă şi tâmplărie în axele D şi
2, lucrări de branşare la utilităţi (apă rece, canalizare, energie electrică) şi lucrări
de finisare la interior (zugrăveli, gresie, faianţă, tavan fals), realizând o investiţie
proprie în valoare de 8040 lei, care este declarată la Compartimentul Taxe şi
Impozite Locale şi pentru care a achitat integral impozitul anual.
Argumentele prezentate justifică oportunitatea vânzării iar modalitatea
vânzării este reglementată de art.123 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Pentru îndeplinirea prevederilor legale, s-a elaborat Raportul de evaluare nr.
16.036/18.09.2014 din care rezultă că preţul minim de vânzare este de 15.366
euro/imobil, exprimat în lei, la cursul valutar valabil la data vânzării imobilului.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus vânzarea imobilului aparţinând proprietăţii private a Municipiului Brad,
situat în Brad, str. Republicii, bl. 8- parter, jud. Hunedoara.
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, 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, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Circo Aurel-Vasile, solicită o intervenţie pentru a
explica legalitatea proiectului de hotărâre iniţiat, pornind de la unele nelămuriri
formulate de consilierii locali în cadrul şedinţelor de comisie. Astfel, consideră
corect întocmit Raportul de evaluare a preţului minim de vânzare, deoarece acesta
se bazează pe extrasele de carte funciară prezentate de evaluator, după cum
urmează:
- în anul 2002 imobilul “pasaj” în suprafaţă de 90.88 mp. a fost întabulat şi
înscris în domeniul privat al Municipiului Brad. În acelaşi an a fost scos la
licitaţie în vederea concesionării, urmând a deveni un spaţiu comercial.
Concesionarul a respectat prevederile contractului de concesiune promovând o
investiţie privată pentru a-l face funcţional. Investiţia a fost autorizată,
recepţionată de către concedent, întabulată ca proprietate privată a investitorului şi
declarată la Compartimentul Taxe şi Impozite Locale achitându-se cu regularitate
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atât impozitul calculat conform Codului Fiscal cât şi redevenţa aferentă
contractului de concesiune.
- raportul de evaluare se referă distinct la evaluarea părţilor de construcţie (
pardoseală, tavan, perete lateral stânga) care aparţin concedentului, pornind de la
evaluarea întregului spaţiu comercial din care a scăzut valoarea investiţiei private
şi evaluarea separată a terenului de amplasament care aparţine domeniului privat
al Municipiului Brad. Vânzarea este posibilă, atât pentru construcţie, cât şi pentru
teren, întrucât dreptul de proprietate asupra terenului nu exclude dreptul de
folosinţă gratuită a cotelor indivize din partea proprietarilor de apartamente de la
etajele I-IV pe durata existenţei construcţiei.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, consideră că în anul 2002 nu
ar fi trebuit ca Municipiul Brad să se întabuleze cu acel teren pentru care au drept
de folosinţă a cotelor indivize toţi proprietarii poziţionaţi pe acesta.
Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, consideră că terenul
aferent construcţiei nu ar trebui supus vânzării decât cota-parte indiviză cuvenită
adică cca. 15 mp..
Domnul consilier local, Mihai Mureş, consideră că este mai corect să
renunţăm la vânzarea terenului pentru a nu se crea unele inechităţi ulterioare.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune să se renunţe la vânzarea
terenului din aceleaşi considerente.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că a comandat cu bune
intenţii Raportul de evaluare, în sensul de a fi delimitat terenul de construcţie,
pentru a crea un subiect de dezbatere. Ca urmare a dezbaterilor, acceptă
formularea unui amendament în calitatea sa de iniţiator al proiectului, iar acest
amendament vizează renunţarea la vânzarea terenului de 90,88 mp. evaluat la
valoarea de 700 euro, cu modificarea în consecinţă a art. 3 din proiectul de
hotărâre, asfel: “Preţul minim de vânzare a imobilului este de 14. 666 euro,
exprimat în lei la cursul valutar valabil la data vânzării”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot amendamentul
propus care, cu unanimitate de voturi se aprobă.
Doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru
adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 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, Mihai Mureş, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre astfekl
cum a fost amendat şi cu 15 voturi „pentru”, şi 2 consilieri locali “lipsă vot”
(Mircea Incău şi Angela Suciu ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr.113/2014 privind vânzarea unui imobil aparţinând proprietăţii private a
Municipiului Brad, situat în Brad, str. Republicii, bl. 8 - parter, jud.
Hunedoara.
13

Punctul nr.8 . Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a
bazei sportive din Brad, strada Morii, jud. Hunedoara, Asociaţiei Sportive
„METALUL CRIŞCIOR-BRAD”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 47/2010 s-a aprobat darea în folosinţă gratuită a Bazei Sportive de pe
str. Morii, Asociaţiei Sportive „Metalul” Crişcior pentru o perioadă de 5 ani,
începând cu data de 01.05.2010.
Întrucât prin Sentinţa civilă nr. 10/2014, asociaţia şi-a schimbat atât
denumirea din ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „METALUL” CRIŞCIOR în
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „METALUL CRIŞCIOR - BRAD”, cât şi sediul din
Crişcior, str. Uzinei, nr. 1, jud. Hunedoara în Brad, str. Morii, stadion Metalul
Brad, jud. Hunedoara şi ţinând cont de Referatul nr.15579/12.09.2014 al Biroului
pentru administrarea domeniului public şi privat, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus darea în folosinţă gratuită a bazei sportive situată în
Brad, str. Morii, jud. Hunedoara în suprafaţă totală de 8984 mp. compusă din:
stadion (terenul de fotbal)- 7035 mp; tribune – 248 mp.; teren tenis – 620 mp;
curte şi clădire – 715 mp; magazie – 351 mp; bănci rezervă – 12 mp; tabletă
marcaj – 3 mp. acestei asociaţii.
A propus de asemenea ca darea în folosinţă gratuită a spaţiului să se facă
prin încheierea unui Contract de comodat, pe o perioadă de 5 ani de la data
semnării, iar cheltuielile pentru utilităţi să fie suportate de către asociaţie.
La expirarea termenului, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin
încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.
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, 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, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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.
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Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”
şi 2 consilieri locali “lipsă vot” (Mircea Incău şi Angela Suciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr.114/2014 privind darea în folosinţă gratuită a
bazei sportive din Brad, strada Morii, jud. Hunedoara, Asociaţiei Sportive
„METALUL CRIŞCIOR-BRAD”.
Punctul nr.9. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din
blocul ANL 2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara .
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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.16535/24.09.2013 Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din
cadrul Primăriei Municipiului Brad face cunoscut faptul că doamna Trif CameliaAndreia solicită predarea locuinţei nr. 23, din blocul ANL 2010, scara B, et. IV,
situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara, această locuinţă devenind astfel
liberă pentru repartizare.
În urma reactualizării şi analizării dosarelor solicitanţilor, Comisia pentru
analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin
ANL a încheiat un proces verbal prin care a propus repartizarea acestei locuinţe
doamnei Oprea Ioana Lucica (fostă Codrea) 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 prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, 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, Mihai Mureş 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. 3 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
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şedinţă, Mihai Mureş supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”
şi 2 consilieri locali “lipsă vot” (Mircea Incău şi Angela Suciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2014 privind repartizarea unei locuinţe
din blocul ANL 2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara.
Punctul nr.10 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Bazei Sportive „Arena 100”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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 una dintre sarcinile
autorităților administrației publice locale este sprijinirea și asigurarea condițiilor
organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și sportului.
Având în vedere că din domeniul public al Municipiului Brad, potrivit
Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului României nr. 1352/2001, face parte Baza
Sportiva "Arena 100" este necesar crearea cadrului legal pentru asigurarea
funcţionării eficiente a acesteia precum şi stabilirea unor taxe de utilizare, pe baza
principiului eficienţei economice de folosire a banilor publici.
De dotările Bazei Sportive "Arena 100", pot beneficia persoanele fizice şi
juridice, asociaţiile non-guvernamentale care funcţionează pe teritoriul
Municipiului Brad și sportivii asociaţiilor şi cluburilor sportive înregistrate.
In vederea atragerii copiilor, elevilor, studenţilor si a persoanelor vârstnice
la practicarea exerciţiului fizic, accesul acestora în Baza Sportivă "Arena 100", se
impune a fi gratuit.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Bazei Sportive "Arena 100", în forma prezentată.
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, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că este oportună aprobarea
Regulamentului de funcţionare a Arenei 100, dar solicită permisiunea de a
completa unele prevederi pentru a se elimina eventuale ambiguităţi în aplicare.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, comentează incorectitudinea
denumirii de “Arena 100”, fiind cunoscător al istoricului acestui obiectiv.
Denumirea corectă este “Arena Independenţa 100” deoarece aceasta a fost
realizată şi inaugurată în anul 1977, an când s-au aniversat 100 de ani de la
independenţa României (9 mai 1877). Dintr-o eroare sau lipsă de documentare, în
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anul 1999 când s-a întocmit inventarul domeniului public al Municipiului Brad ca
efect al Legii nr. 213/1998, s-a înscris incorect denumirea obiectivului şi propune
rectificarea erorii cu ocazia aprobării noului Regulament de funcţionare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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, necesită votul majorităţii membrilor prezenţi,
respectiv 8
consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15
voturi „pentru” şi 2 consilieri locali “lipsă vot” (Mircea Incău şi Angela Suciu) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2014 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bazei Sportive „Arena 100”.
Iese din sală domnul consilier local Cristian Serafim Leucian.
Punctul nr.11 Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru personalul didactic auxiliar pentru luna august
2014.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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 Colegiului Naţional ,,Avram Iancu”
Brad şi al Grădiniţei cu Program Prelungit Floare de Colţ Brad pentru decontarea
contravalorii abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun,
personalului 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 pentru luna august 2014, în sumă de 419,44 lei .
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, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, menţionează că proiectul de
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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 locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”
şi 3 consilieri locali “lipsă vot” (Cristian Serafim Leucian, Mircea Incău şi Angela
Suciu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2014 privind aprobarea
decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic auxiliar
pentru luna august 2014 .
Revine în sală domnul consilier local Cristian Serafim Leucian.
Punctul nr.12 Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat
special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST
HUNEDOARA”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive, în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Prin Hotărârea Consiliului
Local Brad nr. 8/2013, domnul Herczeg Adrian a fost numit reprezentant al
Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST Hunedoara.
Urmare solicitărilor făcute de către Asociaţia
de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA PREST Hunedoara, A.N.R.S.C. a emis avizul nr.
212568/11.06.2014 privind modificarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice
de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de S.C. APA PROD S.A. Deva, jud.
Hunedoara
Pentru a putea fi adoptată hotărârea adunării generale a Asociaţiei privind
aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de
canalizare prestate de S.C. APA PROD S.A. Deva, jud. Hunedoara, potrivit art.
21 alin. 1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST
HUNEDOARA”, „reprezentantul asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei
poate vota decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin
hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului a cărui reprezentant este”.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al
Municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, respectiv domnului Herczeg
Adrian.
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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, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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, necesită votul majorităţii membrilor prezenţi,
respectiv 8
consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”
şi 2 consilieri locali “lipsă vot” (Mircea Incău şi Angela Suciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2014 privind acordarea unui mandat
special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brad în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST
HUNEDOARA”.
Punctul nr.13 Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei
Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din
Municipiul Brad aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 97/2012.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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.1703717/19.09.2014 prin care Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Hunedoara
„Decebal” ne comunică cadrele desemnate să facă parte din Comisia de avizare a
cererilor de organizare a adunărilor publice din Municipiul Brad se impune
înlocuirea domnului sublocotenent Dumitrache Dragoş cu domnul Târlă Ioan –
sublocotenent în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Hunedoara
„Decebal” şi cu domnul Butaş Sorin – locotenent colonel în cadrul Inspectoratului
Judeţean de Jandarmi Hunedoara „Decebal”.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus modificarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a
adunărilor publice din Municipiul Brad aprobată prin Hotărârea Consiliului Local
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Brad nr. 97/2012. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri consider că se
impune abrogarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 97/2012.
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, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 8
consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”
şi 2 consilieri locali “lipsă vot” (Mircea Incău şi Angela Suciu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2014 privind modificarea componenţei
Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din
Municipiul Brad aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.
97/2012.
Ajung domnii consilieri locali: Angela Suciu şi Mircea Incău.
Punctul nr.14. Informarea nr. 16696/25.09.2014 privind cauzele aflate
pe rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad
este parte.
Domnii consilieri locali au luat act de informarea prezentată.
Punctul nr. 15. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
Cererea nr. 16075/19.09.2014 a doamnei doctor Lungu Carla Elena
prin care solicită acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Brad în
vederea modernizării cabinetului medical închiriat pentru desfăşurarea activităţii
de medicină de familie.
În urma analizării documentaţiei depuse domnii consilieri locali şi-au dat
ACORDUL DE PRINCIPIU cu privire la executarea lucrărilor, iar cheltuielile
efectuate cu aceste lucrări să fie rambursate ca şi în cazurile precedente, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
-

Adresa nr. 1909/09.09.2014 a Şcolii Gimnaziale „Mircea
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Sântimbreanu” Brad prin care se solicită desemnarea a doi consilieri locali care
să facă parte din Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
În urma discuţiilor purtate domnii consilieri au hotărât, cu unanimitate de
voturi, ca în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mircea
Sântimbreanu” să rămână domnii consilieri locali Vasile Podaru şi Camelia Ioana
Mirică, consilieri locali care au fost desemnaţi prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 97/2012 .
Adresa nr. 16578/09.09.2014 a Şcolii Gimnaziale „Mircea
Sântimbreanu” Brad
prin care se solicită executarea unor lucrări de
modernizare a împrejmuirilor de la Şcoala Ţărăţel, Şcoala Primară de pe str.
Victoriei, Grădiniţa nr. 1 şi Clubul Copiilor precum şi instalarea unui sistem de
alarmă la unitatea de învăţământ, obiective care condiţionează obţinerea
autorizaţiei sanitare şi creşterea siguranţei elevilor.
În urma dezbaterilor, domnii consilieri locali concluzionează că este
necesară alocarea unor fonduri de investiţii, făcându-se apel la conducerea şcolii
ca, în limitele legale, unele lucrări de îmbunătăţire a siguranţei elevilor să le
finanţeze din finanţarea de bază – cheltuieli materiale aflate la dispoziţia
ordonatorilor terţiari de credite.
- Adresa nr. 1296/15.09.2014 a Şcolii Gimnaziale „Horea, Cloşca şi
Crişan” Brad prin care solicită desemnarea a doi consilieri locali care să facă
parte din Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
În urma discuţiilor purtate domnii consilieri au hotărât, cu unanimitate de
voturi, ca în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Horea, Cloşca şi
Crişan” să rămână domnii consilieri locali Fabius Tiberiu Kiszely şi Ovidiu
Nicolae Jurj, consilieri locali care au fost desemnaţi prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 96/2012.
- Adresa nr. 15959/18.09.2014 a Grădiniţei cu Program Prelungit
„Floare de Colţ” Brad prin care solicită desemnarea unui consilier local care să
facă parte din Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
În urma discuţiilor purtate domnii consilieri au hotărât, cu unanimitate de
voturi, ca în Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit “Floare
de Colţ” Brad să rămână domnul consilier local Dorel Leaha-Ştefan, consilier
local care a fost desemnat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2012.
Adresă înaintare demisie Simedrea Iulian – delegat sătesc
Mesteacăn, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.15538/12.09.2014
prin care aduce la cunoştinţa Consiliului Local faptul că începând cu data de
01.07.2014 este angajat al ANAF antifraudă fiscală fiind astfel incompatibil cu
calitatea de delegat sătesc al satului Meteacăn.
Domnii consilieri locali au luat act de aceasta, urmând a se organiza alegeri
pentru un noul delegat sătesc al satului Mesteacăn.
Suplimentar 1. Adresa nr. 2995/26.09.2014 a Colegiului Naţional
“Avram Iancu” Brad prin care se solicită desemnarea a doi consilieri locali care
să facă parte din Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
21

În urma discuţiilor purtate domnii consilieri au hotărât, cu unanimitate de
voturi, ca în Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional “Avram Iancu”
Brad să rămână domnii consilieri locali Ioan Hărăguş şi Gheorghe Adrian Duşan,
consilieri locali care au fost desemnaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr.
95/2012.
Suplimentar 2. Informarea nr. 16893/29.09.2014 a Compartimentului
U.L.M. prin care se prezintă Consiliului Local Brad, adresa nr. 359/24.09.2014 a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST HUNEDOARA” prin
care se anunţă convocarea în data de 30.09.2014 a Adunării Generale a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA PREST HUNEDOARA” precum ordinea
de zi a cesteia.
Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate.
Suplimentar 3. Adresa nr. 3750/17.09.2014 a Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - ANOFM prin care se
solicită analizarea posibilităţii încredinţării în folosinţă gratuită a spaţiului în care
îşi desfăşoară activitatea A.J.O.F.M. Hunedoara - Punct de Lucru Brad.
În urma analizării adresei domnii consilieri locali au concluzionat că nu
sunt de acord cu darea în folosinţă gratuită a acelui spaţiu, motivat de faptul că nu
se încadrează în prevederile Legii nr. 215/2001 a a dministraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi, mai mult, acest spaţiu a
fost închiriat în urma unei proceduri de licitaţie publică, încheindu-se în acest sens
un contract de închiriere cu această instituţie.
Se trece la următorul punct şi anume: DIVERSE.
Se prezintă adresele nr. 15850/17.09.2014, nr. 15851/17.09.2014 şi nr.
15902/17.09.2014 prin care domnii consilieri locali Jurj Ovidiu Nicolae, Mirică
Camelia Ioan şi Ştefan Bogdan Mihai, în temeiul Ordonanţei de urgenţă nr.
55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală,
declară că optează să rămână în continuare la Partidul Naţional Liberal.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului
Brad din data de 29.09.2014.
Brad, 29.09.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

MIHAI MUREŞ

CARMEN-IRINA BORA
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