ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 30 ianuarie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 30 ianuarie 2014 s-a făcut în data de 24.01.2014 prin Dispoziţia nr.
26/24.01.2014 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 24.01.2014, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi, la început 16consilieri locali în funcţie, 1 consilier
local fiind absent ( Viorel Băda).
În calitate de invitaţi au participat: domnul Jurca Florin – Manager al Spitalului
Municipal Brad, domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului Municipal
Brad, domnul Ciota Ioan – Director medical al Spitalului Municipal Brad şi domnul
ing. Adrian Grosu – director al S.C. TERMICA BRAD S.A.
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti : domnul Marin Constantin Hărăguş –
delegat sătesc în satul Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul Ruda Brad,
şi domnul Iulian Simedrea – delegat sătesc în satul Mesteacăn iar domnul Pavel
Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad a fost absent.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora - Secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia, invitându-i pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia Imnul
Naţional al României.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, supune spre
aprobare procesul verbal al şedinţei de îndată din data de 4 decembrie 2014, procesul
verbal al şedinţei de îndată din data de 17 decembrie 2014 şi procesul verbal al şedinţei
ordinare din 19 decembrie 2014. Toate procesele verbale au fost aprobate cu
unanimitate de voturi, respectiv cu 16 voturi pentru.
În continuare doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, o invită
pe doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, să preia conducerea şedinţei.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică urează tuturor celor

prezenţi tradiţionala urare de „LA MULŢI ANI!”şi un AN NOU mai bun, aceasta fiind
prima şedinţă de consiliu din acest an.
Nemaifiind alte discuţii, doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, îl
roagă pe domnul Primar, Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
Domnul Primar, Florin Cazacu înainte de a da citire Proiectului Ordinii de zi
urează tuturor consilierilor locali „LA MULŢI ANI!”după care dă citire Proiectului
ordinii de zi şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2013 –
încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2014 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil situat în Municipiul Brad
str. Vânătorilor nr. 5, judeţul Hunedoara din proprietatea publică a statului în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara – iniţiat de
primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în
domeniul privat al Municipiului Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu situat
în Brad str. Avram Iancu nr. 6 – Piaţa agroalimentară – iniţiat de primarul municipiului
Brad,.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului principalelor manifestări
cultural-educative, artistice şi sportive din Municipiul Brad, pentru anul 2014 – iniţiat
de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de preluare de către SC
TERMICA BRAD SA de la SC ACVACALOR SA – ÎN INSOLVENŢĂ a contului EU100-5009984-0-70 din Registrul Uniunii Europene a Emisiilor de Gaze cu Efect de
Seră – iniţiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind reglementarea activităţii serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local
estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr.
416/2001- actualizată cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2014 pe raza
Municipiului Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi
responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru
buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2014 – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
11. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a activităţii Secretarului
Municipiului Brad pe anul 2013 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor (PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2014 – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport

pentru cadrele didactice – iniţiat de primarul municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rambursării cheltuielilor efectuate
pentru lucrările necesare executate la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. CotroazăDobromir Marius-Relu – iniţiat de primarul municipiului Brad.
15. Informarea nr.1274/24.01.2014 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
16. Raport privind activitatea asistenţilor personali în semestrul II al anului
2013.
17. Raport nr.1309/24.01.2014 privind activitatea desfăşurată de Comisia
constituită prin HCL 102/2013.
18. Adresa nr.374/13.01.2014 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului
Hunedoara.
19. Adresa nr.2/16.01.2014 a SC AVRAM IANCU SA.
20. Adresa nr.91/20.01 a Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad.
21. Cererea nr.478/14.01.2014 a unui grup de cetăţeni din Municipiul Brad.
22. Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi
cu următoarele :
1. Proiect de hotărâre privind delegarea activităţii ,,Serviciului de gestionare a
câinilor fără stăpân” din Municipiul Brad Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Adresa nr.205/23.01.2014 a SC ROSTYLE ALEX SRL BRAD.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 65 din imobilul ,, Bloc
105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 - iniţiat de primarul municipiului
Brad.
4. Adresa nr.74/23.01.2014 a Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad.
5. Adresa nr.97/27.01.2014 a Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ”
Brad.
6. Adresa nr.147/27.01.2014 a Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii restricţiilor de circulaţie
presemnalizarea trecerii pentru pietoni din strada Vânătorilor, zona spaţiului comercial
PENNY MARKET – iniţiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2014 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu solicită domnilor consilieri locali să aprobe
discutarea punctului 7 din suplimentarea ordinii de zi la început, adică să devină
punctul 1 iar punctele 7 şi 8 de pe suplimentarea ordinii de zi să se discute în continuare
după epuizarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi. Domnii consilieri sunt de
acord în unanimitate cu cele solicitate.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, doamna
Preşedinte de şedinţă, Ioana- Camelia Mirică supune aprobării suplimentarea şi
modificările propuse şi cu majoritate de voturi „pentru” se aprobă.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana- Camelia Mirică, supune aprobării Ordinea
de zi în ansamblul ei şi cu unanimitate de voturi, se aprobă.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.

Punctul nr. 8 Suplimentar. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2014.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru iniţierea proiectului de
hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 a luat în
considerare adresa nr.352/07.01.2014 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Hunedoara, prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 7344 mii lei din TVA şi 319
mii lei din cotele defalcate de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetului.
Totodată a luat în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.
1/2014 prin care s-a repartizat Municipiului Brad suma de 245 mii lei din TVA şi suma
de 455 mii lei din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor
de dezvoltare locală .
De asemenea, s-a ţinut cont de Referatul serviciului buget, finanţe, contabilitate,
taxe şi impozite locale nr.940/20.01.2014, din care rezultă că veniturile realizate în anul
2013 din taxe şi impozite se stabilesc în sumă de 3.776 mii lei, sumă ce trebuie să se
regăsească la veniturile proprii ale anului 2014.
Faţă de cele de mai sus a propus aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2014 la venituri în sumă de 18.032 mii lei la care se adaugă excedentul bugetar în sumă
de 202,6 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 18.234,6 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 2
după cum urmează:
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se compun din :
- impozit pe venit……………………………………
90
mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit………………
6624
mii
lei
- impozite şi taxe de proprietate………………….. 1789,3
- sume defalcate din TVA…………………………… 7589

mii lei
mii

- taxe pe servicii specifice………………………
0,7
mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau
pe desfăşurarea de activităţi………………………..
770
mii lei
- alte impozite şi taxe fiscale………………………
53
mii lei
- venituri din proprietate…………………………..
551
mii
- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi…….. 212,5
mii lei
- venituri din taxe administrative, eliberări permise……
78
mii lei
- amenzi, penalităţi şi confiscări……………………
214
mii lei
- diverse venituri…………………………………
8
mii lei
- venituri din valorificarea unor bunuri………….
9,5
mii lei
- subvenţii de la bugetul de stat……………
43
mii lei
TOTAL …………………………………… 18.032
mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se compun din:
- autorităţi publice şi acţiuni externe……………..
2598
mii lei
- alte servicii publice generale…………………..
140
mii lei
- tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
260
mii

lei

lei

lei

- ordine publică şi siguranţă naţională………….
- învăţământ………………………………………

280
6495

- sănătate…………………………………………
- cultură, recreere şi religie ……………….
- asigurări şi asistenţă socială……………
- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică …..

425
1239,4
1778
1808,2

mii lei
mii

lei

mii lei
mii lei
mii lei
mii
lei

- protecţia mediului …………………………
440
mii lei
- acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
75
mii lei
- combustibil şi energie………………………. 1512
mii lei
- transporturi……….…………….
1184
mii lei
TOTAL………………………
18.234,6
mii lei
În articolul 4 a propus ca INVESTIŢIILE – respectiv CHELTUIELILE de
CAPITAL evidenţiate la secţiunea de dezvoltare să fie de 2051,2 mii lei care se
reflectă în lista de investiţii din anexa nr. 3, la proiectul de hotărâre.
În articolul 5 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Şcolii
Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad, al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad
şi al Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad pe anul 2014 în sumă de
485,7 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli.
În articolul 6 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Serviciului
Public de Desfacere, Han Piaţă şi Obor Brad pe anul 2014 conform previziunilor
acestora în sumă de 286 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
În articolul 7 a propus aprobarea estimării veniturilor şi cheltuielilor pentru anii
2015-2017, conform Anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Domnul Primar, Florin Cazacu, prezintă explicaţii suplimentare referitoare la
cheltuielile de capital cuprinse în proiectul de buget, după cum urmează:
- pentru obiectivul „reţea de calcul” se alocă suma de 10 mii de lei;
- pentru sistemul de securitate şi supraveghere – 23 mii lei;
- pentru autoutilitara Dacia Duster – suma restantă de 55 mii lei;
- pentru instituţiile de învăţământ - 38 mii lei;
-pentru Spital 170 mii lei;
- pentru RK Cinematograf- 150 mii lei, sumă cu care se actualizează
documentaţia şi se fac unele lucrări de consolidare;
-pentru „Parcul Dacilor” se alocă suma de 141 mii lei aferentă realizării
obiectului „alei şi parcare publică”;
- pentru „Piaţa Aurului” se alocă suma de 100 mii lei cu care se va realiza
iluminatul ornamental;
- pentru „Monumentul Eroilor” - suma de 100 mii lei;
- pentru blocul de locuinţe sociale- 200 mii lei cu finalizare în anul 2014;
- pentru „ Modernizare iluminat public” diferenţa de 207 mii lei;
- pentru „Modernizare Piaţă Agro-alimentară” - nu s-a alocat nici o sumă dar se
intenţionează ca din plafonul de 150 mii lei alocat la capitolul „documentaţii tehnicoeconomice” să se actualizeze proiectul de execuţie; din acelaşi plafon se va finanţa
proiectul „Modernizare PT nr. 2 şi reţele aferente”;
- pentru cofinanţarea proiectului „Reabilitare Sistem alimentare apă şi apă uzată”
se alocă suma de 124 mii lei;

- pentru „Reabilitare str. Decebal” se alocă cofinanţarea de 123 mii lei.
În încheierea expunerii precizează că proiectul de buget al municipiului Brad pe
anul 2014 a fost supus dezbaterii publice şi propune aprobarea în regim de urgenţă,
permisă de Legea transparenţei decizionale, pentru a nu depăşi termenul de 45 de zile
de la publicarea Legii bugetului de stat, precum şi pentru a permite funcţionarea
normală a administraţiei locale.
La solicitarea domnului Consilier local Mihai Mureş urmează o scurtă pauză
pentru ca domnii consilieri să se reunească în comisii de specialitate şi astfel să avizeze
proiectul de hotărâre care dealtfel a fost depus într-o anumită formă la sala de şedinţă
spre studiu, dar, a cărui dezbatere publică nu a fost posibil să aibă loc decât numai în
aceeaşi zi cu şedinţa ordinară..
După pauză doamna preşedinte de şedinţă solicită avizul comisiilor de
specialitate.
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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana Camelia - Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Se înscriu la cuvânt domnii consilieri locali: Aurel Vasile Circo, Gheorghe
Adrian Duşan, Dorel Leaha-Ştefan.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo precizează că proiectul de buget a fost
dezbătut în toate şedinţele de comisii la care a participat şi propune colegilor ca în plen
să nu mai ridice aceleaşi probleme care au fost deja clarificate.
Mai departe, menţionează că proiectul de buget a fost conceput în limita
veniturilor proprii prognozate şi a cotelor defalcate pentru echilibrarea bugetului local.
În aceste limite s-au putut aloca peste 2 mil. lei pentru lucrări de investiţii, peste
excedentul bugetar de 201 mii lei rezultat din exerciţiul bugetar 2013, dar cea mai mare
parte a acestei sume este destinată obiectivelor de investiţii care au termen de punere în
funcţiune în acest an bugetar. Restul disponibilului alocat a fost destinat pentru a
satisface necesităţi importante ale Spitalului Municipal, institutţiilor de învăţământ şi
elaborării unor documentaţii tehnico-economice pentru proiecte viitoare, dintre care
unele sunt certe, iar altele în aşteptarea identificării unor surse de fianţare.
La secţiunea de funcţionare nu s-au putut aloca sume acoperitoare pentru
capitolele de cheltuieli „reparaţii drumuri - străzi”, „iluminat public”, „subvenţie
energie termică”, acestea urmând să fie suplimentate pe parcursul anului bugetar.
Domnul consilier local, Dorel Ştefan -Leaha propune să se aibă în vedere
cuprinderea în programul de investiţii a obiectivului „Modernizare Grădiniţă cu

Program Prelungit”, iar din alocaţia pentru documentaţii tehnico-economice să se
finanţeze actualizarea documentaţiei de execuţie.
Domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan apreciază pozitivă iniţiativa de
a reactualiza proiectul de modernizare a Pieţei Agro-alimentare, fiind un început, dar
este nevoie să se şi materializeze în fapt, având în vedere starea gravă în care se găseşte
hala pieţei.
Mai solicită a se avea în atenţie refacerea podului peste Crişul Alb şi promovarea
unor proiecte mari de modernizare a drumurilor şi străzilor precum şi dotarea Primăriei
cu un utilaj multifuncţional.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana Camelia - Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ioana- Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Viorel Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 1/2014 privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2014.
Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe
anul 2013 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale
instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana -Camelia Mirică, 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 conformitate cu prevederile
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobarea
Consiliului Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă
execuţia bugetară a anului precedent şi ţinând cont de Referatul nr. 939/20.01.2014 al
Serviciului buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Brad
şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad .
În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
anul 2013 a bugetului local al Municipiului Brad, după cum urmează:
- la venituri în sumă de 24.103.082 lei din care la secţiunea de funcţionare
20.483.779 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 3.619.303 lei
- la cheltuieli în sumă de 23.900.484 din care la secţiunea de funcţionare
20.332.023 lei şi la secţiunea de dezvoltare 3.568.461 lei
- şi un excedent bugetar de 202.598 lei
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
anul 2013 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum

urmează:

- la venituri în sumă totală de 9.171.083 lei
- la cheltuieli în sumă totală de 9.066.518 lei
- şi un excedent bugetar de 104.565 lei
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian
Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre doamna Preşedinte
de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi
„pentru”, 4 consilieri locali absenţi (Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam, Fabius
Tiberiu Kiszely, Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2014
privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2013 – încheierea exerciţiului
bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului Local Brad.
Punctul nr. 2 Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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.
475/24.01.2014 a Spitalului Municipiului Brad prin care se înaintează spre aprobare
bugetul de venituri şi cheltuieli al acestei instituţii pe anul 2014, avizat de către
Consiliul de administraţie, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea celor solicitate.
La întocmirea bugetului s-au avut în vedere sumele contractate cu Casa
Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara Deva şi cu Direcţia de Sănătate Publică
Hunedoara Deva, precum şi sumele prognozate a fi încasate din prestări servicii la

cerere în anul 2014.
Precizează că veniturile Spitalului Municipal Brad pe anul 2014 se stabilesc în
sumă de 12.728,54 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar de la finele anului
2013 în sumă 24,55 mii lei, iar cheltuielile bugetului Spitalului Municipal Brad se
stabilesc în sumă de 12.753,09 mii lei.
Domnul consilier local, Aurel Vasile, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, întreabă dacă mai sunt
alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, 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. 1, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii
membrilor prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 1 abţinere (Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 3/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al
SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil situat
în Municipiul Brad str. Vânătorilor nr. 5, judeţul Hunedoara din proprietatea publică
a statului în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul
Hunedoara.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, 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 scopul stingerii creanţelor
fiscale reprezentând creanţe fiscale principale şi accesorii la bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor
pentru accidente de muncă şi profesionale faţă de debitoarea HOREA SOCIETATE
COOPERATIVĂ, din Municipiul Brad, str. Avram Iancu, nr. 30, jud. Hunedoara, la
solicitarea acesteia s-a întocmit Procesul-verbal nr. 11482/24.07.2013 pentru trecerea în
proprietatea publică a Statului a bunului imobil „Complex Meşteşugăresc şi teren
aferent situate în Brad, str. Vânătorilor, nr. 5, jud. Hunedoara”.
Prin Referatul nr.1187/22.01.2014 Biroul pentru administrarea domeniului public
şi privat, urmare adresei nr. 449475/02.12.2013 a Ministerului Finanţelor Publice –
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, propune transmiterea
imobilului situat în Municipiul Brad str. Vânătorilor nr. 5 judeţul Hunedoara din
proprietatea publică a Statului Român în administrarea Consiliului Local al

Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
În Anexa la proiectul de hotărâre sunt prevăzute bunurile pe care le solicităm a fi
preluate în administrarea Consiliului Local Brad.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
cele solicitate, precum şi revocarea H.C.L. nr. 119/2013 şi nr. 139/2012.
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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 3, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea se adoptă cu
votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11
consilieri locali.
Iese din sală domnul consilier local Cristian Serafim Leucian.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Viorel Băda) şi 1 consilier local lipsă vot (Cristian
Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2014 privind
transmiterea unui imobil situat în Municipiul Brad str. Vânătorilor nr. 5, judeţul
Hunedoara din proprietatea publică a statului în administrarea Consiliului Local
al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul
public în domeniul privat al Municipiului Brad .
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Referatul
nr.1153/22.01.2014 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat şi al
Compartimentului investiţii, prin care se solicită trecerea din domeniul public în
domeniul privat al Municipiului Brad, a echipamentelor energetice aferente Punctului
Termic nr. 1 din sistemul de termoficare al Municipiului Brad ca urmare a promovării
investiţiei ,,Modernizarea Punctului Termic nr. 1 şi reabilitarea reţelelor termice
aferente ”, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.
Proiectul de investiţii ,,Modernizarea Punctului Termic nr. 1 şi reabilitarea

reţelelor termice aferente”, în curs de execuţie, presupune înlocuirea tuturor
echipamentelor energetice depăşite fizic şi moral cu echipamente moderne şi eficiente
din punct de vedere energetic, respectiv schimbătoare de căldură în plăci din oţel
inoxidabil, conducte preizolate, electropompe cu turaţie variabilă, instalaţie de control
automat al parametrilor agentului termic etc.
În urma acestei modernizări, vechile echipamente nu-şi mai găsesc utilitate
publică, astfel încât necesită scoaterea din inventarul domeniului public şi trecerea în
domeniul privat, în vederea valorificării prin vânzare.
Prin urmare, a propus ca, din inventarul tuturor echipamentelor energetice
înlocuite, să se redistribuie, sub administrarea operatorului de termoficare, cele 9
electropompe şi 800 ml conductă preizolată de diferite dimensiuni ce se vor putea
utiliza în sistemul public de termoficare şi care fac obiectul Anexei nr. 2, iar celelalte
echipamente şi materiale metalice din Anexa 1 la proiectul de hotărâre să fie trecute în
domeniul privat al Municipiului Brad, urmând a fi valorificate prin vânzare.
Veniturile realizate din valorificarea acestor materiale metalice se vor constitui ca
sursă de refinanţare a proiectului de investiţii nominalizat.
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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11
consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 3 consilieri locali absenţi ( Aurel Vasile Circo, Ionel Daniel Adam, Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2014 privind trecerea unor
bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad .
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a
unui spaţiu situat în Brad, str. Avram Iancu, nr. 6 – Piaţa agroalimentară .
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, 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.797/16.01.2014
Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei
Municipiului Brad face cunoscut faptul că pe str. Avram Iancu nr. 6 – Piaţa
agroalimentară a devenit liber un spaţiu în suprafaţă de 21,50 mp. care a fost închiriat
de către SC FRIGO SERV SRL ŞOIMUŞ şi care a solicitat rezilierea Contractului de
închiriere nr. 5833/2009.
În acest sens, a propus închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de
21,50 mp. situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 – Piaţa agroalimentară, cu destinaţia de
activităţi comerciale.
Totodată, a propus aprobarea preţului de pornire a licitaţiei de 18 lei/mp./lună
chirie care s-a stabilit ţinând cont de tarifele reglementate prin HCL nr. 106/2013
privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Brad .
A propus, de asemenea, aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea
licitaţiei publice, precum şi componenţa comisiei de licitaţie.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea celor solicitate.
Domnul consilier local, Aurel-Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, 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.
Vine domnul Consilier local, Leucian Cristian Serafim.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică precizează că la art.4 din
proiectul de hotărâre trebuie să se aleagă un consilier local care să facă parte din
comisia de licitaţie.
Domnul Consilier local, Ioan Hărăguş propune ca din comisia de licitaţie să facă
parte domnul consilier local Gheorghe Adrian Duşan.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 4 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna Preşedinte de şedinţă, IoanaCamelia Mirică, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,
a fost aleşi cu 16 voturi „pentru”, domnul consilier local Duşan Gheorghe - Adrian, să

facă parte, alături de ceilalţi membrii din comisia de licitaţie .
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 3, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11
consilieri locali.
Nefmaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru” şi 1 consilier local absent (Viorel Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 6/2014 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în
Brad str. Avram Iancu nr. 6 – Piaţa agroalimentară .
Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului
principalelor manifestări cultural-educative, artistice şi sportive din Municipiul
Brad, pentru anul 2014.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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.970/20.01.2014
Casa de Cultură Brad solicită aprobarea de către Consiliul Local Brad a Programului
principalelor manifestări cultural – educative, artistice şi sportive care urmează să se
desfăşoare în Municipiul Brad în cursul anului 2014.
Precizează că sunt punctate cele mai importante evenimente, aniversări,
comemorări, acţiuni sportive şi de divertisment, Zilele Municipiului Brad, Crăciunul,
Revelionul, antrenând totodată şi unele instituţii de învăţământ şi cultură din
Municipiul Brad.
Menţionează că unele dintre aceste acţiuni implică finanţări din partea bugetului
local şi vor fi prevăzute la capitole bugetare, odată cu adoptarea bugetului pentru anul
2014.
Având în vedere cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre şi propune
plenului Consiliului Local Brad adoptarea acestuia 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, 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, 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 9 membri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent ( Viorel Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 7/2014 privind aprobarea Programului principalelor manifestări
cultural-educative, artistice şi sportive din Municipiul Brad, pentru anul 2014.
Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de
preluare de către SC TERMICA BRAD SA de la SC ACVACALOR SA – ÎN
INSOLVENŢĂ a contului EU-100-5009984-0-70 din Registrul Uniunii Europene a
Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana -Camelia Mirică, 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.1078/21.01.2014
Viceprimarul Municipiului Brad, ţinând cont de adresa nr. 81/21.01.2014 a SC
TERMICA BRAD SA, face cunoscut că din inventarul efectuat la sfârşitul anului
2012, în Registrul Uniunii Europene al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (GES),
rezultă un sold de 4314 certificate (AAU-uri) corespunzătoare cantităţii de CO2
echivalent, comparativ cu nivelul admisibil prin Protocolul de la Kyoto şi atribuite
generatorului de GES prin efectul OUG nr.29/2010 şi al HGR nr. 432/2010.
Acestea nu compensează necesarul calculat de 4716 certificate aferente
funcţionării Centralei Termice în perioada ianuarie-martie 2013, care trebuiau să existe
în contul SC ACVACALOR S.A. - în insolvenţă. La acestea se adaugă 2573 certificate
aferente funcţionării în perioada noiembrie - decembrie 2013 (operator SC TERMICA
BRAD SA), astfel încât pentru întregul an 2013 numărul necesar de certificate GES
este de 7289. Pentru acestea actualul operator va trebui să întocmească documentaţia
necesară, astfel încât să nu se perceapă amenzi.
Faţă de acestea şi ca urmare a încredinţării Serviciului public de termoficare
noului operator SC TERMICA BRAD SA, potrivit Contractului de Servicii –
producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice nr.15010/2013, actualul
operator este îndreptăţit să preia, pe lângă întreaga gestiune a serviciului de la fostul

operator SC ACVACALOR SA BRAD – ÎN INSOLVENŢĂ, şi certificatele atribuite
(AAU-uri) pentru emisiile de gaze cu efect de seră (GES), aferente procesului de ardere
a păcurii în cazanele Centralei Termice.
În acest sens a fost încheiat un protocol de predare-preluare a AAU-urilor GES.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Protocolului de preluare de către SC TERMICA BRAD SA de la SC
ACVACALOR SA BRAD – ÎN INSOLVENŢĂ a contului EU-100-5009984-0-70 din
Registrul Uniunii Europene a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, încheiat în data de
17.01.2014.
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, 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana–Camelia Mirică, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului U.L.M. 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 9 membrii.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent ( Viorel Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 8/2014 privind aprobarea Protocolului de preluare de către S.C.
TERMICA BRAD SA de la SC ACVACALOR SA – ÎN INSOLVENŢĂ a contului
EU-100-5009984-0-70 din Registrul Uniunii Europene a Emisiilor de Gaze cu
Efect de Seră.
Punctul nr. 8. Proiectul de hotărâre privind reglementarea activităţii
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul
Brad
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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.1001/20.01.2014
Compartimentul autorizare, monitorizare control transport public local, transport în
regim de taxi şi de închiriere face cunoscut faptul că în luna februarie 2014 Contractul

de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate în Municipiul Brad nr.6620/14.04.2009 îşi va înceta efectele.
Faţă de acestea şi ţinând cont de faptul că legislaţia care reglementează
activitatea de transport public local a suferit o serie de modificări, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea reglementării activităţii serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad.
Precizează că reglementarea activităţii serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate în Municipiul Brad presupune aprobarea unui regulament
pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în
Municipiul Brad, a unui studiu de oportunitate, a unei modalităţi de administrare a
acestui serviciu, a caietului de sarcini, a unui contract-cadru, a tarifelor pentru
reglementarea acestui serviciu şi a unor criterii de selecţie a ofertelor.
Întrucât atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate în Municipiul Brad se va face prin licitaţie publică deschisă, a propus numirea
unei comisii de evaluare a ofertelor formată din 7 membri titulari şi 5 membri supleanţi.
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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică precizează că la art.9 din
proiectul de hotărâre trebuie să se aleagă doi consilieri locali care să facă parte din
comisia de evaluare a ofertelor privind delegarea gestiunii serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad şi 2 consilieri locali ca
membrii supleanţi.
Domnul Consilier local, Ioan Hărăguş propune ca din comisia de evaluare a
ofertelor privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate în Municipiul Brad să facă parte domnul consilier local Mircea
Incău.
Doamna Consilier local, Ioana - Camelia Mirică propune ca din comisia de
evaluare a ofertelor privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate în Municipiul Brad să facă parte domnul consilier local
Ovidiu Nicolae Jurj.
Domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan propune ca membru supleant a
comisiei de evaluare a ofertelor privind delegarea gestiunii serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad să fie domnul consilier
local Ioan Hărăguş.
Doamna Consilier local, Ioana - Camelia Mirică propune ca membru supleant a
comisiei de evaluare a ofertelor privind delegarea gestiunii serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad să fie doamna consilier
local Ancuţa – Florentina Miheţ.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea

art. 4 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, doamna Preşedinte de şedinţă, IoanaCamelia Mirică, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,
a fost ales să facă parte din comisia de evaluare a ofertelor privind delegarea gestiunii
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad
: domnul consilier local Mircea Incău cu 16 voturi „pentru” şi doamna consilier local
Ioana-Mirică Camelia, iar ca membrii supleanţi domnul consilier local Ioan Hărăguş cu
16 voturi „pentru” şi doamna consilier local Ancuţa – Florentina Miheţ.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul necesită
votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11
consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent ( Viorel Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 9/2014 privind reglementarea activităţii serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad.
Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de
interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat
conform Legii nr. 416/2001- actualizată cu modificările şi completările ulterioare, în
anul 2014 pe raza Municipiului Brad.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere Referatul
nr.693/15.01.2014 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat prin care
propune întocmirea unui Plan de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă la beneficiarii de venit minim garantat, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus aprobarea pentru anul 2014 a unui Plan de lucrări estimative care se
vor efectua pe raza Municipiului Brad cu beneficiarii de venit minim garantat.
Precizează că beneficiarilor de venit minim garantat care vor presta lucrări de

interes local, li se vor face instructaje privind normele de tehnică a securităţii muncii,
conform cerinţelor legale, iar Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat
va ţine evidenţa efectuării lucrărilor, în funcţie de care vor fi plătiţi lunar.
Planul de acţiune de interes local se aprobă anual de către Consiliul Local şi
poate fi reactualizat pe parcursul anului în caz de nevoie.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 membrii.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Viorel Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.10/2014 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a
se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr.
416/2001- actualizată cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2014 pe
raza Municipiului Brad.
Punctul nr. 10. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului privind
obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi
cetăţenilor, pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2014.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere Referatul nr.
1023/21.01.2014 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Primăriei Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Programului privind
obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi
cetăţenilor, pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2014 şi Programul de
măsuri pentru gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2014, a iniţiat un
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea celor solicitate.
Programele vizează măsuri necesare pentru protecţia şi conservarea mediului
înconjurător, curăţenia şi salubrizarea localităţii, păstrarea curăţeniei şi respectarea
normelor igienico – sanitare în instituţii, unităţi de cultură şi sport, repararea şi
întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şanţurilor,

a străzilor, pieţelor a celorlalte locuri publice, transportul şi prelucrarea deşeurilor şi
gunoaielor, curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul
străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora etc.
Ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Programe vor fi urmărite
îndeaproape de către personalul Biroului pentru administrarea domeniului public şi
privat şi Poliţia Locală din cadrul Primăriei Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 membri.
Nefiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Viorel Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.11/2014 pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi
responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor,
pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2014 .
Punctul nr. 11. Proiectul de hotărâre privind propunerea de evaluare a
activităţii Secretarului Municipiului Brad pe anul 2013.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere Referatul nr.
323/10.01.2014 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului
Brad prin care se solicită iniţierea unui proiect de hotărâre în vederea evaluării
performanţelor profesionale ale Secretarului Municipiului Brad pentru anul 2013, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus acordarea calificativului final
pentru activitatea desfăşurată de către doamna Bora Carmen Irina - Secretar al
Municipiului Brad, în anul 2013.
În baza calificativului propus de către Consiliul local, Primarul Municipiului
Brad în conformitate cu prevederile art. 107, alin.2, lit. ,,d” din H.G.R. nr. 611/2008 va
întocmi Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale pentru anul
2013.

Calificativele care pot fi acordate sunt următoarele:
- nesatisfăcător
- satisfăcător
- bine
- foarte bine
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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile afirmă că este cel mai îndreptăţit dintre
consilieri să aprecieze munca Secretarului. În acest sens arată că Doamna Secretar Bora
Carmen Irina a dovedit calităţi profesionale apreciabile, motiv pentru care propune
Consiliului local să i se acorde calificativul „Foarte bine”.
Domnul Primar, Florin Cazacu apreciază propunerea Viceprimarului, dar
recomandă doamnei Secretar să se ridice la înălţimea exigenţelor funcţiei, şi precizează
că întotdeauna este loc de mai bine, pentru dumnealui nu există foarte bine.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 membri.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Viorel Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.12/2014 privind propunerea de evaluare a activităţii Secretarului
Municipiului Brad pe anul 2013.
Domnii consilieri locali Daniel -Ionel Adam şi Fabius Tiberiu Kiszely solicită
acordul de a părăsi lucrările şedinţei - solicitare aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 12. Proiectul de hotărâre privind reactualizarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2014 .

Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere Referatul
nr.936/20.01.2014 al Compartimentului
protecţie civilă prin care se solicită
reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în Municipiul Brad (PAAR)
pe anul 2014, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus reactualizarea
acestui plan.
Reactualizarea planului constă în modificările care se aduc la capitolele
existente ale planului cu date concrete de la sfârşitul anului 2013.
Astfel au fost modificate capitolele: populaţie, educaţie, sănătate, asistenţă
socială şi stocul de materiale existent (anexa nr. 14).
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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 8 membri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana- Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 3 consilieri locali absenţi (Daniel-Ionel Adam, Fabius - Tiberiu Kiszely,
Viorel Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.13/2014 privind
reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) în Municipiul
Brad pe anul 2014 .
Punctul nr.13 Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor
de transport pentru cadrele didactice.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, dă cuvântul domnului

Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere propunerile făcute
de către Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad,
al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad, al Colegiului Naţional ,,Avram
Iancu” Brad, precum şi al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad de a deconta contravaloarea
abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului didactic, care se
deplasează de la localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în municipiul Brad) şi retur,
am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea drepturilor
băneşti personalului susmenţionat pe luna decembrie 2013 în sumă de 4.482,66 lei după
cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
809 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
1083 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
1026,50 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
1564,16 lei
Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti numai după virarea sumelor din bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier
local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana- Camelia Mirică, 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 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 3 consilieri locali absenţi ( Daniel-Ionel Adam, Fabius - Tiberiu Kiszely,
Viorel Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.14/2013 privind aprobarea
decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Punctul nr. 14 Proiectul de hotărâre privind aprobarea rambursării
cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare executate la spaţiul cu destinaţia
C.M.I. Dr. Cotroază-Dobromir Marius-Relu.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, 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.1310/20.01.2014
Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat face cunoscut faptul că domnul
dr. Cotroază Dobromir Marius Relu deţine cu chirie un spaţiu cu destinaţia de cabinet
medical în incinta Dispensarului Policlinic Brad, conform Contractului de închiriere nr.
200/2010.
În cursul lunii septembrie 2013 C.M.I. dr. Cotroază Dobromir Marius Relu a
înştiinţat Primăria Municipiului Brad cu privire la necesitatea executării lucrărilor de
înlocuire a tâmplăriei metalice cu geam tras, cu tâmplărie PVC cu geam termopan.
Constatându-se necesitatea executării lucrărilor, tâmplăria existentă aflându-se
într-o stare avansată de uzură datorită vechimii şi a interperiilor, Primăria Municipiului
Brad, ţinând cont de prevederile Noului Cod Civil nu s-a opus efectuării lor.
Ulterior domnul dr. Cotroază Dobromir Marius Relu a depus documente
justificative cu privire la executarea acestor lucrări, în urma cărora s-a întocmit de
reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Brad un proces-verbal de constatare.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare executate la spaţiul cu
destinaţia C.M.I. Dr. Cotroază-Dobromir Marius-Relu, în sumă de 1995,97 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, 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 3 consilieri locali absenţi (Daniel-Ionel Adam, Fabius - Tiberiu Kiszely,
Viorel Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2014 privind aprobarea
rambursării cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare executate la spaţiul
cu destinaţia C.M.I. Dr. Cotroază-Dobromir Marius-Relu.

Punctul nr. 1 Suplimentar.
Proiectul de hotărâre privind delegarea
,,Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân”, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Corina Mirică, 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. 69/2006(anexată) s-a înfiinţat ,,Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân” în
Municipiul Brad, prin Hotărârea Consiliului Local nr.48/2012 (anexată), Municipiul
Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2012 (anexată) s-a aprobat
atribuirea în folosinţă gratuită către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul
judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” a adăpostului cu utilităţile aferente şi
a bazei materiale specifice acestui serviciu. Totodată a fost transferat şi personalul de
specialitate.
Prin adresa nr. 334/14.01.2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară,
înregistrată sub nr.1417/27.01.2014 (anexată) se solicită delegarea activităţii serviciului
către A.D.I., ca urmare a apariţiei şi publicării Legii nr. 258/2013 şi a HGR nr.
1059/23.12.2013.
Deoarece cele trei hotărâri de consiliu şi-au produs efectele, până la publicarea
recentelor acte normative, se propune iniţierea unui proiect de hotărâre care să
reglementeze:
- delegarea activităţii ,,Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân” din
Municipiul Brad, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul
judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara;
- împuternicirea Primarului să semneze Contractul de Delegare a serviciului
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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 3 consilieri locali absenţi (Ionel Daniel Adam, Fabius Tiberiu Kiszely, Viorel

Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2014 privind delegarea
,,Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân”, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.
Punctul nr. 3 Suplimentar. Proiectul de hotărâre privind repartizarea
garsonierei nr. 65 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului
nr. 2.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere Referatul
nr.1529/28.01.2014, prin care Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat
face cunoscut faptul că în imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului
nr. 2, garsoniera nr. 65 a devenit liberă, întrucât chiriaşa Motocea Loredana Maria, nu a
mai prelungit Contractul de închiriere, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
am propus repartizarea garsonierei nr. 65 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în
Brad str. Spitalului nr. 2.
Întrucât există multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru
repartizarea unei locuinţe, lasă la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului
local Brad să facă propuneri în acest sens.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, 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 Bogdan Mihai Ştefan – preşedinte al Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, în urma
analizării în comisie a cazurilor sociale propune supunerea la vot secret a două cazuri
sociale şi anume: Trifa Antoneta şi Sima Indreiu.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite şi au fost completate numele celor
două cazuri sociale, doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, a invitat
consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat,
cu 10 voturi „pentru” se repartizează garsoniera nr. 65 din imobilul ,,Bloc 105
garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2, doamnei Trifa Antoneta. Domnul Sima
Indreiu a obţinut doar 4 voturi „pentru”.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.

Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana Camelia - Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11
consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte
de şedinţă, Ioana- Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 3 consilieri locali absenţi (Ionel Daniel Adam, Fabius Tiberiu Kiszely, Viorel
Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2013 privind repartizarea
garsonierei nr. 65 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului
nr. 2.
Punctul nr. 7 Suplimentar. Proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii
restricţiilor de circulaţie şi presemnalizarea trecerii pentru pietoni din strada
Vânătorilor, zona spaţiului comercial PENNY MARKET.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică, 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 construirii spaţiului
comercial PENNY MARKET pe str. Vânătorilor din Municipiul Brad, împreună cu
reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara – Serviciul Rutier a
constatat necesitatea instituirii restricţiilor de circulaţie în zonă precum şi montarea
unui indicator de semnalizare rutieră de avertizare cu semnificaţia ,,presemnalizare
trecere pentru pietoni” prevăzut cu semnalizare luminoasă, montat în consolă, înaintea
trecerii pentru pietoni, conform prevederilor STAS SR 1848-1 pentru figura A22.
În acelaşi scop se impune presemnalizarea trecerea pentru pietoni prin executarea
unui marcaj constituit din triunghiuri amplasate la marginea părţii carosabile denumit
,,marcaj în dinţi de dragon”, conform figurii 33 şi 34 din STAS SR 1848 -7.
Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 1612/29.01.2014 al
Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus cele solicitate.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, 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 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.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana-Camelia Mirică, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 8 membrii.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Preşedinte de
şedinţă, Ioana - Camelia Mirică, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 3 consilieri locali absenţi (Ionel Daniel Adam, Fabius Tiberiu Kiszely, Viorel
Băda) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2013 privind aprobarea
instituirii restricţiilor de circulaţie şi presemnalizarea trecerii pentru pietoni din
strada Vânătorilor, zona spaţiului comercial PENNY MARKET.
Punctul 15. Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.
1274/24.01.2014 a consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului
Local al Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în
care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte - prin care se aduc la cunoştinţa
domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care este citat
Consiliul Local al Municipiului Brad.
Domnii consilieri au luat act de aceasta.
Punctul 16. Se trece la următorul punct şi anume - Raport privind activitatea
asistenţilor personali în semestrul II al anului 2013.
Domnii consilieri au luat act de acesta.
Punctul nr. 17. Se trece la următorul punct şi anume - Raport privind
activitatea desfăşurată de Comisia constituită prin HCL nr.10/2013.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo prezintă modul de lucru şi concluziile
Comisiei de specialitate. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în mai multe şedinţe de
lucru încheiate cu procese - verbale anexate Raportului. În toate şedinţele au fost
examinate ofertele potenţialilor investitori, cărora li s-au cerut detalii tehnice,
economice funcţionale, care să răspundă obiectivului administraţiei locale, respectiv
realizarea pe cheltuieli proprii a unei Centrale termice în cogenerrae pe biomasă care să
furnizeze operatorului local de termoficare o energie termică cât mai ieftină. În
şedinţele de analiză s-au urmărit capacitatea tehnică şi financiară a ofertanţilor precum
şi timpul de execuţie care nu trebuie să depăşească iarna 2014-2015. Pe parcursul
perioadei de lucru Comisia a purtat corespondenţă cu toţi ofertanţii, cărora li s-au cerut
clarificări şi completări în concordanţă cu obiectivul dorit. De fiecare dată s-au stabilit
şi termene de conformare, astfel încât să se poată realiza un dialog competitiv cu

ofertanţii care au făcut dovada capabilităţii investiţionale. Dintr-un număr de 11
ofertanţi cu care s-a coresponat, au fost calificaţi pentru dialogul competitiv doar 2,
care au fost invitaţi individual în faţa comisiei pentru a-şi prezenta proiectul.În ultimul
moment, un ofertant a renunţat să participe la acest dialog, iar

dialogul final s-a putut desfăşura doar cu ofertantul S.C. Energy Serv Bucureşti S.R.L
într-o şedinţă lărgită a Comisiei la care au participat mai mulţi consilieri locali şi
Primarul municipiului Brad.Cu acest ofertant s-a ajuns la faza de perfectare a
Contractului de asociere în participaţie şi la Convenţia de a participa împreună la
negocierea Contractului de finanţare a investiţiei. Raportul Comisiei s-a încheiat cu
propunerea de a se negocia Contractul de asociere în participaţie cu acest ofertant.
Domnul consilier local Gheorghe Adrian Duşan apreciază efortul Comisiei, dar,
atrage atenţia asupra clauzelor contractuale care se vor negocia, cu deosebire cele
referitoare la bonitatea firmei investitoare şi la respectarea termenului de punere în
funcţiune.
Consiliul Local însuşeşte propunerea comisiei şi solicită convocarea unei şedinţe
extraordinare în care să se adopte o hotărâre în acest sens.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian confirmă faptul că bonitatea
unei firme este un lucru important dar, că acest lucru nu a fost infirmat de actele depuse
la ofertă de către S.C. Energy Serv S.RL. Bucureşti.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că iniţiatorii acestui proiect de
hotărâre ar trebui să fie toţi consilierii locali.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, în replică, precizează că
Primarul municipiulşui Brad este cel mai în măsură să iniţieze acest proiect de hotărâre.
Domnii consilieri au luat act de acesta.
Punctul nr. 18 . Adresa nr. 374/13.01.2014 a Direcţiei de Sănătate Publică a
Judeţului Hunedoara prin care solicită aprobarea terenului aferent Sanepidului din
domeniul public al municipiului Brad în domeniul public al statului.
Domnul Viceprimar Aurel Vasile Circo precizează că cererea nu este motivată şi
propune neavizarea, întrucât poate beneficia de drept de folosinţă gratuită în actualul
regim juridic al proprietăţii. Drept urmare domnii consilieri locali nu avizează favorabil
solicitarea D.S.P.Hunedoara.
Punctul nr. 19. Adresa nr.2/16.01.2014 a S.C. „ AVRAM IANCU” S.A prin
care se solicită aviz de principiu pentru concesionarea unei suprafeţe de 20 mp teren
public adiacent terasei şi localului „ROMA” de pe str. Liceului, aflat în proprietatea
solicitantei. În cadrul dezbaterilor se solicită precizarea scopului concesiunii.
Reprezentantul societăţii, domnul Ioan Hărăguş afirmă că intenţionează să extindă
construcţia existentă. Consiliul Local dă avizul de principiu cu condiţia respectării
prevederilor Codului Civil cu referire la vecinătatea faţă de o clădire colectivă.
Punctul nr. 20. Adresa nr. 91/20.01.2014 a Colegiului Naţional „Avram
Iancu” Brad prin care se solicită ca din veniturile proprii provenite din închirieri spaţii
publice să se restituie bugetului local un procent mai mic de 50% cât este în prezent
reglementat prin H.C.L.

În urma analizării acestei solicitări se invocă prevederile Legii nr. 213/1998
conform cărora procentul cuvenit bugetului local nu poate fi mai mic decât 50%
mergând până la 100%.
Punctul nr. 21. Cererea nr. 478/14.01.2014 a unui grup de cetăţeni din
Municipiul Brad prin care solicită aprobarea amenajării 3-4 locuri de parcare auto pe
latura frontală a blocului A3, str. Libertăţii. Prin analizarea documentaţiilor de

urbanism în vigoare, rezultă că terenul solicitat apare ca zonă verde, iar schimbarea
destinaţiei este interzisă prin Legea protecţiei mediului, astfel încât solicitarea nu se
avizează, urmând a se analiza alte amplasamente de rezervări pentru solicitanţi.
Punctul nr. 2 Suplimentar. Adresa nr. 205/23.01.2014 a SC Rostyle Alex SRL
prin care solicită aprobarea cumpărării unei parcele de terten situat pe str. Abatorului,
lângă hala de producţie a societăţii susamintite, cu scopul de aşi extinde activitatea de a
crea noi locuri de muncă. În urma analizării situaţiei juridice a terenului în cauză
domnii consilieri locali dau acordul de principiu cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 4 Suplimentar. Adresa nr. 74/23.01.2014 a Şcolii
Gimnaziale”Horea, Cloşca şi Crişan” Brad prin care salariaţii – membrii sindicatului
Învăţământ Preuniversitar Hunedoara afiliaţi la Federaţia Sindicatelor dib Educaţie
„SPIRU HARET” anunţă că vor prosteta faţă de subfinanţarea procesului de
învăţământ, că nu se vor mai implica în organizarea activităţilor din cadrul
programului „Şcoala altfel” şi de asemenea că nu vor mai face apel la părinţi să vină în
sprijinul unei bune funcţionări a unităţii şi să contribuie la desfăşurarea unui proces
instructiv-educativ de calitate.
Domnii consilieri locali au luat act de aceasta.
Punctul nr. 5 Suplimentar. Adresa nr. 74/23.01.2014 a Grădiniţei cu
Program Prelungit „Floare de Colţ” Brad prin care salariaţii – membrii sindicatului
Învăţământ Preuniversitar Hunedoara afiliaţi la Federaţia Sindicatelor dib Educaţie
„SPIRU HARET” anunţă că vor prosteta faţă de subfinanţarea procesului de
învăţământ, că nu se vor mai implica în organizarea activităţilor din cadrul
programului „Şcoala altfel” şi de asemenea că nu vor mai face apel la părinţi să vină în
sprijinul unei bune funcţionări a unităţii şi să contribuie la desfăşurarea unui proces
instructiv-educativ de calitate.
Domnii consilieri locali au luat act de aceasta.
Punctul nr. 6 Suplimentar. Adresa nr. 74/23.01.2014 a Şcolii
Gimnaziale”Horea, Cloşca şi Crişan” Brad prin care salariaţii – membrii sindicatului
Învăţământ Preuniversitar Hunedoara afiliaţi la Federaţia Sindicatelor dib Educaţie
„SPIRU HARET” anunţă că vor prosteta faţă de subfinanţarea procesului de
învăţământ, că nu se vor mai implica în organizarea activităţilor din cadrul
programului „Şcoala altfel” şi de asemenea că nu vor mai face apel la părinţi să vină în
sprijinul unei bune funcţionări a unităţii şi să contribuie la desfăşurarea unui proces
instructiv-educativ de calitate.
Domnii consilieri locali au luat act de aceasta.

Punctul nr. 9 Suplimentar. Adresa nr. 1668/30.01.2014 a Green Energy
Alliance SRL prin care reprezentanţii acestei societăţi îşi exprimă regretul pentru faptul
că nu au putut realiza proiectul propus şi totodată solicită un răspuns referitor la
colaborarea cu ei în continuarepentru construcţia Centralei pe biomasă.
Domnii consilieri locali au luat act şi se va formula un răspuns.
Se trece la punctul DIVERSE.
Domnul delegat sătesc, Liviu Groza din satul Ruda Brad întreabă dacă în bugetul
pentru anul 2014 au fost prevăzuţi bani pentru reabilitarea Căminului Cultural din sat.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că în bugetul municipiului Brad
pentru anul 2014 nu au fost prevăzute sume pentru amenajări clădiri, dar, intentionează
să preia în administrare Galeria de la Treptele Romane printr-un proiect cu finanţare
europeană şi poate atunci va fi posibilă atât reabilitarea Căminului cât şi a drumului.
Domnul delegat sătesc, Liviu Groza, întreabă dacă nu se poate amplasa un
indicator cu limită de greutate pentru că cei care fac forări în zonă au distrus efectiv
drumul.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că nu se poate amplasa indicator cu
limită de greutate şi întreabă care este politica locuitorilor din satul Ruda Brad legată de
forările din zonă.
Domnul delegat sătesc, Liviu Groza precizează că locuitorii satului sunt
împotriva expoatărilor miniere în zonă.
Domnul Viceprimar Aurel Vasile Circo adresează întrebarea : „Dacă locuitorii
sunt împotriva forajelor miniere, atunci de ce au dat acordul de a se efectua aceste
foraje pe terenuri proprietate privată a cetăţenilor?”
Nemaifiind alte discuţii, doamna Preşedinte de şedinţă, Ioana – Camelia Mirică,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din
data de 30.01.2014.
Brad, 30.01.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IOANA – CAMELIA MIRICĂ

SECRETAR,
CARMEN-IRINA BORA

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 5 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, Dorel Leaha-Ştefan, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel
Leaha-Ştefan, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha-Ştefan, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost
aleşi cu 14 voturi „pentru”, 1 vot nul, domnii consilieri local: Circo Aurel-Vasile,
Kiszely Fabius Tiberiu, Ştefan Bogdan Mihai, Mureş Mihai şi Duşan Gheorghe-Adrian,
să facă parte, alături de membrii desemnaţi prin dispoziţia primarului, din comisia care
se va ocupa de buna desfăşurare a unor acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie
2013 cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi Revelionului.

