ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 30 martie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 30 martie 2017 s-a făcut în data de 24.03.2017 prin Dispoziţia nr.
254/24.03.2017 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile
art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare
la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele patru panouri de
afişaj din Municipiul Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 24.03.2017, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi 16 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în
funcţie, un consilier local fiind absent (Dorin Sorin David).
La şedinţă au participat cei 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat
sătesc în satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul
Mesteacăn şi domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi c.j. David Mihaela
care prin Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere
temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru
îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora –
Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A., domnul Dan Pascu - director al SC RETIM ECOLOGIC
SERVICE S.A. TIMIȘOARA, domnul Ioan Cernatoni – şef Punct de lucru Brad –
S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A Timişoara şi domnul dr. Ştefan Lucian
Miron - Director Medical al Spitalului Municipal Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi prevederile
art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată
şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe toţi cei
prezenţi să se ridice pentru a audia Imnul Naţional al României.

Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliul Local Brad din 23 februarie 2017 care a fost aprobat cu
16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Dorin Sorin David).
Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 13 martie
2017 care a fost aprobat cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent
(Dorin Sorin David).
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul
local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea
inclusiv, are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului
local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1)
sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios
administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei
burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului
şcolar 2016-2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al
Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul
Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin H. C. L. nr. 37/2015,
H.C.L. nr. 81/2015, H.C.L. nr. 106/2016 și H.C.L. nr.24/2017– iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de
salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe
raza Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din
domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Culturale
”Doina Crişului” Brad a unui spaţiu situat în Brad, strada Independenţei – clădire
anexă - Casa de Cultură Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Palatului Copiilor

Deva - Filiala Clubul Copiilor Brad a 11 spaţii din cadrul corpului 2 al Şcolii
Generale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad- iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice
şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii
”ADAPTAREA ŞI
OPTIMIZAREA REŢELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC PENTRU
CENTRALA TERMICĂ CU FUNCŢIONARE PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL
BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” ETAPA II, Tronson între punctele de racord la
reţeaua existentă CF1 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan
Urbanistic Zonal pentru „schimbare destinație apartament în spaţiu, birouri şi
realizare alee de acces din trotuar” în Brad, str. General V. Milea, bl. B3, sc. 1, ap.2,
parter, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 21 din blocul ANL
2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 9 din blocul ANL
2004, corp B, parter, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 12 din blocul ANL
2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 13 din blocul ANL
2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr.
93, scara 1 din Blocul 105G de pe strada Adrian Păunescu din Municipiul Brad,
Judeţul Hunedoara, domnului Oprişa Daniel Eugen - fost chiriaş – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
15. Raportul Primarului Municipiului Brad nr. 10.383/23.03.2017 privind starea
economică socială şi de mediu a municipiului Brad pe anul 2016.
16. Informarea nr.10276/23.03.2017 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
17. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Adresa nr. 451/15.03.2017 a Curţii de Conturi a României.
- Adresa nr. R21/13.03.2017 a SAMAX România SRL.
- Raport de activitate pentru perioada octombrie 2012-decembrie 2016 privind
adăpostul câini fără stăpân din municipiul Brad.
- Adresele nr. 9466/16.03.2017 şi nr. 9749/20.03.2017 a SC Energy Serv
S.R.L. București.
- Cererea nr.8025/07.03.2017 a domnului Raul Florin Matei.
- Adresa nr. 8225/09.03.2017 a Asociaţilor de proprietari nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr.
4, nr. 6, nr. 7, nr. 11 şi nr. 13.
- Informare nr. 10.489/24.03.2017 Compartiment U.L.M.
- Nota nr. 10499/24.03.2017 a Biroului A.D.P.P.
18. Diverse.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi
cu următoarele puncte:
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Ghidului solicitantului
pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de
proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Adresa nr. 654/27.03.2017 a S.C. TERMICA BRAD S.A..
Suplimentar 4. Adresa nr. 653/27.03.2017 a S.C. TERMICA BRAD S.A..
Suplimentar 5. Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 460/28.03.2017 privind avizarea studiului de fezabilitate întocmit în
vederea demarării procesului de concesionare a serviciului public de distribuţie a
gazelor naturale în localitatea Brad, aparţinătoare Municipiului Brad, judeţul
Hunedoara.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului
ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune aprobării
suplimentarea propusă care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier local
fiind absent (Dorin Sorin David).
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent
(Dorin Sorin David).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în
ordinea aprobată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în sală se află domnul director
general al S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara – Dan Pascu şi
propune ca punctul 4 de pe ordinea de zi, privind ajustarea tarifelor pentru activităţile
de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA
pe raza Municipiului Brad, să fie discutat primul.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune aprobării propunerea
domnului Primar, Florin Cazacu, care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier
local fiind absent (Dorin Sorin David) şi ca urmare punctul 4 de pe Ordinea de zi
devine punctul 1, iar restul punctelor se renumerotează.

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru
activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 1604/31.01.2017
a S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMIŞOARA, înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 3863/31.01.2017 se solicită modificarea tarifelor pentru
activităţile de salubrizare prestate pe raza Municipiului Brad, în vederea introducerii
costurilor cu taxa de depozitare în tarifele de colectare și transport deșeuri pentru
toate categoriile de utilizatori.
Menţionează că, potrivit art.16 alin.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2413/2016
Începând cu data de 1 ianuarie 2017, proprietarii sau, după caz, administratorii de
depozite au obligaţia de a declara şi de a plăti la Fondul pentru mediu taxa pentru
deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea
eliminării finale prin depozitare în spaţii autorizate în acest scop, în cuantumul
prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,
cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru a fundamenta costurile aferente taxei de depozitare ce urmează a fi
recuperate prin intermediul tarifelor de colectare și transport deșeuri, au fost parcurşi
următorii paşi:
- evidenţierea costurilor înregistrate de RETIM în cursul anului 2016 pentru
activitatea de colectare şi transport deşeuri menajere și similare de la populaţie, agenţi
economici şi instituţii publice, mai puţin taxa de depozitare;
- determinarea costurilor cu taxa de depozitare, pe baza cantităţilor depozitate
şi a taxei de depozitare de 80 lei/tonă depozitată, valabilă pentru anul 2017;
Mai mult, în vederea calculării costurilor cu taxa de depozitare aferentă anului
2017, a fost estimat faptul că pe parcursul anului 2017 se vor colecta cantități de
deșeuri egale cu cele colectate pe parcursul anului 2016.
De asemenea, precizez că fundamentarea tarifelor s-a realizat cu respectarea
prevederilor Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor iar în bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2017, la
cap. bug. 74 - Mediu sunt prevederi bugetare acoperitoare.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie

socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă pe domnul director, Dan
Pascu, ce a stat la baza modificării tarifului din punct de vedere legislativ, dacă este
aceeaşi legislaţie şi la populaţie şi la autorităţi publice, precum şi despre ce cantitate
este vorba şi ce influenţă are asupra bugetului local.
Domnul Dan Pascu, precizează că ar trebui să se facă o corecţie în text în
sensul că nu este vorba de „ajustare” ci de „modificare” datorită modificărilor
legislative intervenite, în acest caz fiind vorba de o taxă de mediu publicată într-o
lege apărută în anul 2013 potrivit căreia orice tonă depozitată duce după ea taxa de
mediu care la rândul său este dusă ca tarif spre producător, adică cine generează
deşeul, cu menţiunea că în cazul societăţii pe care o reprezintă s-ar mai putea
valorifica energetic, căci 97% din cantitatea colectată este depozitată, doar 3% se
reciclează, cu eforturi mari se poate ajunge la 8% la reciclare, iar banii, cei 80 de lei,
ajung la stat şi nu la S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.TIMIȘOARA.
Domnul președinte de ședință, Ionel Circo propune ca amendament
modificarea titlului proiectului și anume a sintagmei ”ajustarea tarifelor” în
”modificarea tarifelor„, care cu unanimitate de voturi s-a aprobat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă de ce legislaţia din 2013
se aplică doar acum?
Domnul Dan Pascu, răspunde că aşa prevede legea cu aplicabilitate
consecutivă, 80 de lei în 2017, 90 de lei în 2018, deoarece este o taxă de mediu care
se practică în toată Europa şi ar trebui să se întoarcă în infrastructură, iar în multe
locuri s-a înţeles în mod greşit că ar fi o penalitate aplicată pentru ceva rău făcut,
aceasta este o taxă impusă prin lege.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă ce înseamnă această taxă
ca impact asupra bugetului local.
Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că nu sunt influenţe prea mari în
buget. Menționează că pe viitor se va aduce de către S.C. RETIM ECOLOGIC
SERVICE S.A. o maşină pentru curăţarea prafului şi stropirea oraşului. Mai
precizează că trebuie continuată campania de stimulare a populaţiei pentru colectarea
selectivă a deşeurilor.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.

45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor
locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
împreună cu amendamentul propus şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local
absent (Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2017
privind modificarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului
Brad.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 2017 a luat în
considerare adresa nr. 3628/23.02.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Hunedoara, prin care s-a alocat Municipiului Brad suma de 11.072 mii lei
din TVA şi 764 mii lei din cotele defalcate de 18,5 % din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetului.
De asemenea a ţinut cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara prin
care s-a alocat Municipiului Brad suma de 550 mii lei.
Faţă de cele de mai sus a propus aprobarea bugetului Municipiului Brad pe
anul 2017 la venituri în sumă de 26.778 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar
în sumă de 597,43 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 27.375,43 mii lei, după cum
urmează:
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 se compun din :
- impozit pe venit…………………………………… 108,40 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit……………… 9.494 mii lei
- impozite şi taxe de proprietate…………………….. 2.288,30 mii lei
- sume defalcate din TVA………………………… 11.292 mii lei
- taxe pe servicii specifice……………………………
0,30 mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau
pe desfăşurarea de activităţi……………………….. .1872,20 mii lei
- alte impozite şi taxe fiscale………………………
135 mii lei
- venituri din proprietate…………………………..
654 mii lei
- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi….
422,10 mii lei
- venituri din taxe administrative, eliberări permise…… 83 mii lei
- amenzi, penalităţi şi confiscări……………………… 320 mii lei
- diverse venituri…………………………………
17,50 mii lei
- venituri din valorificarea unor bunuri………………
14,20 mii lei
- subvenţii de la bugetul de stat………………………… 77 mii lei
TOTAL ………………………
26.778 mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 se compun din :

- autorităţi publice şi acţiuni externe……………..
4.430 mii lei
- alte servicii publice generale………………………… 246 mii lei
- tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi………212 mii lei
- ordine publică şi siguranţă naţională………………… 676 mii lei
- învăţământ…………………………………………… 8565 mii lei
- sănătate……………………………………………
672,15 mii lei
- cultură, recreere şi religie ……………………………1753,5 mii lei
- asigurări şi asistenţă socială………………………… 3.895 mii lei
- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică ………………1778,54 mii lei
- protecţia mediului ………………………………… 632 mii lei
- acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă… 150 mii lei
- combustibil şi energie……………………………… 2.062,01 mii lei
- transporturi……….………………………………. 2.303,23 mii lei
TOTAL………………………………
27.375,43 mii lei
Cheltuielile de capital evidenţiate la secţiunea de dezvoltare în sumă 2.877,93
mii lei, din bugetul local al Municipiului Brad se reflectă în Lista de investiţii.
Se aprobă bugetul de venituri proprii al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,Cloşca şi
Crişan” Brad, al Şcolii Gimnaziale ”Mircea Sântimbreanu” Brad, al Colegiului
Naţional ,,Avram Iancu” Brad şi al Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ”
Brad pe anul 2017 în sumă de 275,51 mii lei la venituri şi 411,03 mii lei la cheltuieli.
Se aprobă bugetul de venituri proprii al Serviciului Public de Desfacere, Han
Piaţă şi Obor Brad şi al veniturilor obţinute din valorificare lemn pe anul 2017 în
sumă de 578 mii lei la venituri şi 694,08 mii lei la cheltuieli.
Se aprobă estimarea veniturilor şi cheltuielilor pentru anii 2017-2019.
Se aprobă utilizarea sumei disponibile 597,43 mii lei din fondul de rulment în
cadrul secţiunii de dezvoltare a Municipiului Brad pe anul 2017 pentru finanţarea
lucrărilor de investiţii, precum si utilizarea pentru diferite cheltuieli cu bunurile si
serviciile a sumei disponibile de 251,60 mii lei din venituri proprii, rezultate din
excedentele anilor precedenti.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care cu 4 voturi „pentru” şi 3 „abţineri” (Vasile Bârea, Vasile Poenaru şi
Dorin Sorin David) dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care cu 4 voturi „pentru” şi 3

„abţineri” (Ioan Florin Oprişa, Vasile Poenaru şi Ionel Daniel Adam)dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Vasile Bârea arată că aprobarea bugetului local este
una dintre cele mai importante activităţi ale consiliului local şi niciodată nu vor exista
fonduri necesare pentru toate necesităţile, este foarte important ca banii să fie
cheltuiţi cu mare chibzuinţă motiv pentru care propune votarea cheltuielilor pe
capitole.
Domnişoara secretar, Mihaela David, precizează că potrivit legii, proiectul de
hotărâre se poate fi supus aprobării pe articole sau în ansamblu, și nu pe capitole
cum solicită domnul consilier local Bârea Vasile.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam menționează că la acest lucru,
probabil, s-a referit şi domnul consilier local, Vasile Bârea.
Domnul consilier local, Vasile Bârea spune că dumnealui, totuşi dorea votarea
bugetului pe capitole.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că discuţiile cu privire la
buget s-au purtat în comisiile de specialitate ore în șir şi ca atare dumnealui apreciază
că nu mai nu are sens să fie rediscutat bugetul.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul consilier local, Vasile
Bârea dorea ca bugetul să fie votat pe capitole de cheltuieli, dar nu există noţiunea de
capitole, doar de indicatori, iar hotărârile se aprobă pe articole sau în ansamblu, însă
acest proiect de hotărâre, potrivit legii, este iniţiat de ordonatorul principal de credite,
este un instrument dinamic care se rectifică pe parcursul anului, dumnealui a
participat la toate şedinţele din comisiile de specialitate ale Consiliului Local unde a
răspuns la toate întrebările consilierilor locali, anul acesta veniturile propuse sunt
puţin mai mari decât în anul 2016, astfel că în mare măsură bugetul reuşeşte să
satisfacă necesităţile municipiului şi de altfel acest proiect a fost supus dezbaterii
publice şi a fost publicat spre consultare şi pe site-ul municipiului Brad.
Domnul consilier local, Vasile Bârea arată că dacă nu se poate vota pe capitole
atunci propune amendamente, căci într-adevăr sunt foarte multe lucruri bine prinse în
buget, dar sunt lucruri unde dumnealui consideră că banii ar trebui repartizaţi la alte
capitole şi anume:
- Amendamentul 1: La cap. 51, propune să fie scos autoturismul, iar banii să
fie transferaţi la cap. 84 – reparaţii drumuri;
- Amendamentul 2: La cap. 67-cultură, achiziţionarea unei drone nu i se pare
oportună, căci se poate achiziţiona o cameră de luat vederi iar diferenţa de bani să fie
folosiţi tot la cultură;
- Amendamentul 3: La cap. 84–transporturi, dumnealui consideră că
momentan este inoportună realizarea unei alei de acces din Cartierul Micro I, de peste
Luncoi până în strada Moţilor, acei bani putând fi folosiţi la reparaţii străzi.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că nu este posibil ca Primăria
Municipiului Brad să aibă un singur autoturism în timp ce comunele au câte 2 maşini,
deci nu este un lux, ci o necesitate, iar în ceea ce priveşte drumul cu ieşire în strada
Moţilor nu este o cheltuială aşa de mare să se facă un proiect şi un studiu de impact

pentru a vedea opiniile cetăţenilor.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, arată că şi dumnealui consideră
oportună achiziţionarea unui autoturism, dar suma să nu fie atât de mare sau de ce
nu se achiziţionează două autoturisme.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează cu privire la autoturism, că în cursul
zilei de 30 martie 2017 s-a întâlnit cu un distribuitor auto care a întrebat dacă nu
achiziţionăm o maşină la Poliţia Locală, însă din lipsă de bani nu putem cumpăra, dar
totuşi trebuie achiziţionat încă un autoturism care să deservească salariaţii primăriei
căci aceştia îşi folosesc maşinile personale pentru rezolvarea problemelor de serviciu,
iar achiziţionarea se va face prin programul „RABLA”, respectiv se va da maşina
marca CIELO şi se va mai plăti doar diferenţa, astfel dacă se va vota achiziţionarea
autoturismului mulţumeşte consilierilor locali pentru vot, iar dacă nu se va vota îi
felicită pe consilierii locali pentru chibzuinţă.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că în ceea ce priveşte achiziţionarea
dronei, aceasta nu costă foarte mult şi este necesară pentru acţiunile culturale ale
primăriei, iar drumul care va lega Cartierul Micro I de peste Luncoi cu strada Moţilor
şi implicit cu oraşul este foarte necesar, fiindcă singura legătură cu acest cartier este
pe podul de peste răul Luncoi, care dacă se întâmplă să cadă, cartierul va rămâne
izolat, sumele prevăzute iniţial sunt pentru documentaţia tehnico-economică, urmând
apoi achiziţionarea terenului, de fapt este un proiect ambiţios, costurile sunt în limite,
în anul 2017 se va începe studiul de fezabilitate şi dacă vor fi bani se v-a achiziţiona
şi terenul.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan precizează că din nou se votează
un buget pe deficit la învăţământ, fiind un cost standard/elev care este prost
fundamentat, în condiţiile în care această problemă ar trebui rezolvată la nivel de ţară
şi să nu se mai aştepte la fiecare sfârşit de an să se primească bani pentru învăţământ.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că la fel se întâmplă şi în sănătate, acum
doar se poate constata şi exprima o părere, iar în ce priveşte bugetul municipiului
Brad s-ar putea ca în lunile septembrie-octombrie 2017 să fie atins venitul programat
şi să poată fi făcute rectificări pozitive, căci este deja a treia lună fără buget.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot amendamentele
propuse de domnul consilier local, Vasile Bârea.
Amendamentul 1 se supune la vot şi este respins cu 12 voturi „împotrivă”
(Mihai Mureş, Adrian Petruş, Florentina Ancuţa Miheţ, Dorel Ştefan Leaha, Vasile
Podaru, Ionel Circo, Adina Beciu, Claudia Mager, Vasile Poenaru, Viorel Curtean,
Iosif Manea, Petru Voicu Huieţ) şi 4 voturi „pentru” (Vasile Bârea, Cornelia Golea,
Ioan Florin Oprişa, Ionel Daniel Adam).
Amendamentul 2 se supune la vot şi este respins cu 12 voturi „împotrivă”
(Mihai Mureş, Adrian Petruş, Florentina Ancuţa Miheţ, Dorel Ştefan Leaha, Vasile
Podaru, Ionel Circo, Adina Beciu, Claudia Mager, Vasile Poenaru, Viorel Curtean,
Iosif Manea, Petru Voicu Huieţ) şi 4 voturi „pentru” (Vasile Bârea, Cornelia Golea,
Ioan Florin Oprişa, Ionel Daniel Adam).
Amendamentul 3 se supune la vot şi este respins cu 12 voturi „împotrivă”
(Mihai Mureş, Adrian Petruş, Florentina Ancuţa Miheţ, Dorel Ştefan Leaha, Vasile
Podaru, Ionel Circo, Adina Beciu, Claudia Mager, Vasile Poenaru, Viorel Curtean,

Iosif Manea, Petru Voicu Huieţ) şi 4 voturi „pentru” (Vasile Bârea, Cornelia Golea,
Ioan Florin Oprişa, Ionel Daniel Adam).
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor
locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 11 voturi "pentru” (Mihai Mureş, Adrian Petruş, Florentina Ancuţa Miheţ,
Dorel Ştefan Leaha, Vasile Podaru, Adina Beciu, Claudia Mager, Vasile Poenaru,
Viorel Curtean, Iosif Manea, Petru Voicu Huieţ), 5 abţineri (Vasile Bârea,
Cornelia Golea, Ioan Florin Oprişa, Ionel Daniel Adam, Ionel Circo) şi un
consilier local absent (Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 32/2017 privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 .
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a
cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul
II al anului şcolar 2016-2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că elevii de la cursurile cu
frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de
performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social.
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului
local.
Criteriile pentru acordarea burselor şcolare au fost stabilite în Consiliile de
administraţie ale Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii Gimnaziale
,,Mircea Sântimbreanu” Brad şi ale Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad
şi au fost comunicate prin adresele nr. 840/21.03.2017; nr.566/06.03.2017 şi nr.
260/22.03.2017.
Întrucât bursele şcolare, numărul acestora precum şi cuantumul fiecărei burse
în parte se aprobă semestrial prin hotărâre de consiliu, a propus aprobarea unui
număr de 311 burse şcolare (191 burse de merit şi 120 burse sociale) ce se vor acorda
elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Brad în semestrul II
al anului şcolar 2016-2017.
Cuantumul burselor şcolare propuse spre aprobare este acelaşi cu cel aprobat în
anul 2014 şi se prezintă după cum urmează:
bursă de performanţă - 80 lei/lună;

bursă de merit
- 70 lei/lună;
bursă de studiu
- 60 lei/lună;
bursă de ajutor social - 60 lei/lună.
Precizează că la stabilirea acestui cuantum s-a avut în vedere încadrarea în
suma prevăzută în bugetul local al Municipiului Brad pentru anul 2017 la capitolul
bugetar 65.02 „Învăţământ”, titlul 59-Alte cheltuieli, alin. „Burse”.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor
locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 33/2017 privind aprobarea burselor şcolare, a
cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în
semestrul II al anului şcolar 2016-2017.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei
medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul
Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată
prin H.C.L. nr. 37/2015, H.C.L. nr. 81/2015, H.C.L. nr. 106/2016 şi H.C.L. nr.

24/2017 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit art. 187 din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare în cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de
administraţie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele
probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.
Printre membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale sunt şi 2 reprezentanţi numiţi de consiliul
local, din care unul trebuie să fie economist.
Funcția de membru în consiliul de administrație este incompatibilă cu
exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale
unui partid politic.
Constituie conflict de interese:
a) deţinerea de către membru în consiliul de administrație, de părţi sociale,
acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită
funcţia de membru în consiliul de administrație. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în
cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către
soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză;
b) deţinerea de către soţul/soţia, rudele membrilor în consiliul de administrație
ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcţiei de membru în
comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii
de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana
în cauză exercită funcţia de membru în consiliu de administrație;
c) alte situaţii decât cele prevăzut la lit. a) şi b) în care membru în consiliul de
administrație sau soţul/soţia, rudele ori afinii acestuia până la gradul al IV-lea
inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu
obiectivitate a funcţiei de membru în consiliu de administrație.
Membru în consiliul de administrație răspunde, în condiţiile legii, pentru toate
prejudiciile cauzate spitalului ca urmare a încălcării obligaţiilor referitoare la
incompatibilităţi şi conflict de interese.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.9492/17.03.2017,
doamna consilier local Golea Cornelia și-a anunțat demisia din calitatea de membru
supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Brad, motivat de faptul
că Bioanaliza C. Golea S.R.L. al cărei administrator unic este a încheiat cu Spitalul
Municipal Brad un contract de prestări servicii având ca obiect efectuarea de analize
de laborator la solicitarea Spitalului.
Având în vedere atât cererea susnumitei cât și prevederile Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată şi actualizată se impune numirea
unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad pentru a face parte ca
membru supleant din acest consiliu.

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local Brad al Municipiului Brad pentru a face parte, ca membru supleant, din
Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Brad.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca doamna Daniela Tace –
director adjunct la Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, să facă parte,
ca membru supleant, din Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 1 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă,
Ionel Circo, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, a prezentat procesul verbal întocmit
cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost aleasă
cu 15 voturi „pentru” şi unul „împotrivă”, un consilier local absent (Dorin Sorin
David), doamna Daniela Tace – director adjunct la Şcoala Gimnazială „Horea,
Cloşca şi Crişan” Brad, să facă parte, ca membru supleant, din Consiliul de
Administraţie al Spitalului Municipal Brad.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor

locali prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei
medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul
Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
modificată prin H.C.L. nr. 37/2015, H.C.L. nr. 81/2015, H.C.L. nr. 106/2016 şi
H.C.L. nr. 24/2017.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a
unor spaţii din domeniul public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor
terase sezoniere – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 Municipiul Brad, în fiecare an
la începutul lunii aprilie se amenajează terase sezoniere adiacente spaţiilor comerciale
cu destinaţia de alimentaţie publică (restaurant, bar, fast - food).
În acest sens au fost identificate un număr de 19 amplasamente care ar putea fi
închiriate.
Închirierea acestor amplasamente se va face prin licitaţie publică cu respectarea
condiţiilor stabilite prin Caietul de sarcini.
Preţul de pornire al licitaţiei va fi cel prevăzut în caietul de sarcini, respectiv 17
lei/mp./lună.
Analizarea şi selectarea ofertelor se face de către o comisie constituită prin
hotărâre de consiliu şi care este formată din preşedinte, secretar şi 3 membri dintre
care unul este consilier local.
Cele 19 terase sezoniere vor fi amenajate cu mochetă de trafic intens şi
delimitate cu pomi ornamentali sau ghivece de flori pentru a da un aspect cât mai
plăcut spaţiului.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier
local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai
Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe

marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam precizează că potrivit art. 46 din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare dumnealui nu va lua parte la deliberarea şi la adoptarea
acestei hotărâri.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local al Municipiului Brad pentru a face parte din Comisia de licitaţie.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, propune să facă parte din Comisia
de licitaţie domnul consilier local, Adrian Petruş.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 1 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă,
Ionel Circo, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, a prezentat procesul verbal întocmit
cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost ales cu
14 voturi „pentru”, un vot nul, un consilier local nu votează (Ionel Daniel Adam),
un consilier local absent (Dorin Sorin David), domnul consilier local Adrian Petruş
să facă parte, din Comisia de licitaţie.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 15 voturi "pentru”, un consilier local nu votează (Ionel Daniel Adam), un
consilier local absent (Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 35/2017 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul
public al Municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere .

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
Asociaţiei Culturale ”Doina Crişului” Brad a unui spaţiu situat în Brad, strada
Independenţei – clădire anexă - Casa de Cultură Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local
Brad nr.155/2015 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Brad str.
Independenţei – clădire anexă - Casa de Cultură Brad s-a aprobat folosinţa gratuită a
spaţiului menţionat ca sediu al Asociaţiei Profesionale ,,Munţii Apuseni”, al Fundaţiei
,, Auraria - Barza Brad”, al Asociaţiei ,,Brad Mileniul 3”, al Clubului Sportiv,,Armata
Aurul” Brad şi al Asociaţiei „Solidaritatea” Pensionarilor Brad –Crişcior – asociaţii
fără scop lucrativ.
De asemenea, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
10.458/23.03.2017, domnul Grigoraş Nicolae, în calitate de preşedinte al Asociaţiei
Culturale ”Doina Crişului” Brad, solicită darea în folosinţă gratuită a acestui spaţiu
în scopul stabilirii sediului şi desfăşurării activităţii.
Având în vedere acordurile asociaţiilor care-şi desfăşoară activitatea în
imobilul anexă la Casa de Cultură Brad, ca şi Asociaţia Culturală ”Doina Crişului”
Brad să îşi desfăşoare activitatea în acelaşi spaţiu, propune aprobarea celor solicitate.
Propune, de asemenea ca darea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Brad
str. Independenţei – clădire anexă - Casa de Cultură Brad, să se facă pe o perioadă de
5 ani, prin încheierea unui Contract de comodat, iar cheltuielile pentru utilităţi să fie
suportate de către aceste asociaţii.
La expirarea termenului, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin
încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.
În articolul 7 al proiectului de hotărâre am propus că odată cu adoptarea
prezentei hotărâri să se revoce prevederile Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
155/2015.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2017 privind darea în folosinţă gratuită
Asociaţiei Culturale ”Doina Crişului” Brad a unui spaţiu situat în Brad, strada
Independenţei – clădire anexă - Casa de Cultură Brad.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
Palatului Copiilor Deva - Filiala Clubul Copiilor Brad a 11 spaţii din cadrul
corpului 2 al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad– iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 227/07.03.2017
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 8154/08.03.2017, Palatul Copiilor
Deva în subordinea căruia funcţionează Filiala Clubul Copiilor Brad solicită darea în
folosinţă gratuită a 11 spaţii din corpul II al Şcolii Gimnaziale „Mircea
Sântimbreanu” Brad pentru ca să îşi desfăşoare în continuare activitatea acest Club
în condiţii optime.
Cele 11 spaţii sunt situate la parterul clădirii şi se compun din 3 săli de clasă, o
sală profesorală, 1 birou, o magazie, 2 grupuri sanitare şi 3 holuri, toate în suprafaţă
de 358,64 mp.
Menţionează că spaţiile respective au fost utilizate începând cu 1 august 2011
şi până în prezent de către Clubul Copiilor Brad.
Precizează că darea în folosinţă se va face pe baza unui Contract de comodat
încheiat între Primăria Municipiului Brad şi Palatul Copiilor Deva – Filiala Clubul
Copiilor Brad cu avizul Şcolii Gimnaziale ”Mircea Sântimbreanu” Brad .
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz

favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Dorin Sorin
David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2017 privind darea în
folosinţă gratuită Palatului Copiilor Deva - Filiala Clubul Copiilor Brad a 11
spaţii din cadrul corpului 2 al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico
– Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii ”ADAPTAREA
ŞI OPTIMIZAREA REŢELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC PENTRU
CENTRALA TERMICĂ CU FUNCŢIONARE PE BIOMASĂ, MUNICIPIUL
BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” ETAPA II, Tronson între punctele de racord la
reţeaua existentă CF1 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 Proiectul nr. 1012/2016,
elaborat de S.C. Gevis Proteam S.R.L. Deva a fost promovat pentru optimizarea
rețelei de transport a energiei termice, produse în centrala termică pe biomasă –
Etapa II, tronson cuprins între punctele de racord la reţeaua existentă C (pod peste
pârâul Luncoi, Cartier Micro I) -F1 (Bl.16, str.Cuza Vodă), în lungime totală de 1960
m.
Această investiţie va fi realizată de Municipiul Brad prin Programul
“Termoficare 2006-2015, căldură şi confort”, aprobat prin H.G. nr. 462/2006 şi
Ordinul MAI nr. 124/2012, cu prelungire pentru perioada 2016-2020.
Reţeaua termică între centrala termică pe biomasă şi racordul la reţeaua
existentă -Etapa I, va fi realizată de investitorul centralei termice pe biomasă.
Proiectul promovat presupune următoarele lucrări:
Tronson pod peste pârâul Luncoi, Cartier Micro I-Bl. B2 str. 1 Iunie
- desfacere termoizolaţii şi protecţii cu tablă la conducte existente:L-1064 m,
D-250mm;
- refacere termoizolaţii cu cochilii de poliuretan necasetate, protejată cu tablă

zincată: L-914 m, D-250 mm;
- demontare și montare ţeavă supraterană neagră preizolată, protejată cu manta
SPIRO: L- 150 m, D-250 mm;
- pretensionare liră dilataţie din ţeavă D-250 mm în zona blocului B11, str. 1
Iunie;
- consolidare stâlp existent susţinere conducte.
Tronson Bl. B2 str. 1 Iunie-Bl. C5 str. Libertății
- desfacere şi refacere terasamente pentru conducte cu montaj subteran, L-45
m;
- montare subterană ţeavă neagră preizolată, protejată cu manta PE:L-90 m, D250 mm;
- montare supraterană ţeavă neagră preizolată, protejată cu manta SPIRO: L-24
m, D-250 mm;
- construire fundaţie din beton armat şi stâlp metalic pentru susţinere conducte.
Tronson Bl. C5 str. Libertății-Sediul Apa Prod-str. Cuza Vodă
- construire cămin CV6 şi vane aferente;
- desfacere şi refacere terasamente pentru conducte cu montaj subteran, L-296
m;
- montare subterană ţeavă neagră preizolată, protejată cu manta PE:
L- 592 m, D-150 mm (montat în sanţ);
L- 80 m, D- 150 mm (montat prin foraj);
-subtraversare L-40 m prin foraj orizontal în tuburi de protecție OL, D-400 mm,
cu conducte preizolate, manta PE D-150/250 mm, conducta L-80 m.
Tronson Sediul Apa Prod-str. Cuza Vodă-Bl. 16 str. Cuza Vodă
- desfacere şi refacere terasamente pentru conducte cu montaj subteran:L-35 m;
- demontare şi montare subterană ţeavă neagră preizolată, protejată cu manta
PE: L-70 m, D-125 mm;
- montare supraterană ţeavă neagră preizolată, protejată cu manta SPIRO: L20m, D-150mm;
Tronson Bl. 16 str. Cuza Vodă-Punct Termic nr.6
- construire cămin CV7 şi vane aferente;
- desfacere şi refacere terasamente pentru conducte cu montaj subteran, L- 10
m;
- desfacere termoizolaţie şi demontat teavă: L-20 m, D-150 mm;
- montare subterană ţeavă neagră preizolată, protejată cu manta PE: L-20 m, D150 mm.
Această investiţie are ca obiectiv optimizarea sistemului de termoficare pe
tronsonul menţionat anterior, prin reducerea lungimilor tronsoanelor de reţea agent
termic primar, a volumului de agent termic şi a pierderilor calorice pe porţiunile cu
termoizolaţie inexistentă sau necorespunzătoare.
Devizul general este în valoare totală de 1.722.350 lei cu TVA inclus, din care
C+M 1.524.250 lei cu TVA inclus.
Cuantumul sumei alocate de la bugetul de stat pentru cofinanţarea proiectului
prin Programul “Termoficare 2016-2020, căldură şi confort” este în limita a 70% din
valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

În urma celor prezentate, se impune iniţierea unui Proiect de Hotărâre de
aprobare a documentaţiilor tehnico-economice cuprinse în Proiectul nr. 1012/2017
„ADAPTAREA SI OPTIMIZAREA RETELEI DE TRANSPORT AGENT TERMIC,
PENTRU S.A.C.E.T. BRAD” şi a Devizului general reprezentând costurile
estimative ale investiţiei.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali
prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2017
privind
aprobarea
Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de
investiţii ”ADAPTAREA ŞI OPTIMIZAREA REŢELEI DE TRANSPORT
AGENT TERMIC PENTRU CENTRALA TERMICĂ CU FUNCŢIONARE PE
BIOMASĂ, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” ETAPA II,
Tronson între punctele de racord la reţeaua existentă CF1 .
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ schimbare destinaţie apartament
în spaţiu, birouri şi realizare alee de acces din trotuar ” în Brad, str. General V.

Milea, bl. B3, sc. 1, ap.2, parter, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor H.C.L. nr.
77/29.06.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanismului din
Municipiul Brad precum şi ale Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010 s-au făcut
demersurile de informare şi consultare a publicului privind aprobarea documentaţiei
urbanistice faza Plan Urbanistic pentru „schimbare destinaţie apartament în spaţiu,
birouri şi realizare alee de acces din trotuar” în municipiul Brad, str. General V.
Milea, bl. B3, sc. 1, ap.2, parter, judeţul Hunedoara.
Ţinând cont de Avizul Tehnic nr. 8/1/5551/15.02.2017 al Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local Brad, de Raportul
informării şi consultării publicului nr. 5.653/15.02.2017, precum şi de Punctul de
vedere nr. 5.652/15.02.2017 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului,
am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus cele solicitate.
Menţionează că beneficiarul proiectului este doamna Boticiu Tudora.
Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al
Municipiului Brad, urmând ca eliberarea autorizaţiei de construire să se facă în
concordanţă cu prevederile acestora precum şi ale Legii nr. 350/2001, cu modificările
şi completările ulterioare.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în

care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali
în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2017 privind aprobarea documentaţiei
urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „schimbare destinaţie
apartament în spaţiu, birouri şi realizare alee de acces din trotuar ” în Brad, str.
General V. Milea, bl. B3, sc. 1, ap.2, parter, judeţul Hunedoara.

Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 21 din
blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin cererea înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 7360/28.02.2017 doamna Ghiţun Felicia Nicoleta
solicită predarea locuinţei nr. 21 deţinută cu chirie, în blocul ANL 2004, corp B, etaj
II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara, urmare achiziţionării
unui imobil cu destinaţia de locuinţă.
Menţionează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2017 s-a aprobat, prin H.C.L.
nr. 22/2017, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2017.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 22/2017, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
7497/01.03.2017 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei
Resiga Gabriela Andreea, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei
locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii

publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2017 privind repartizarea locuinţei nr. 21 din
blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul
Hunedoara.
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 9 din
blocul ANL 2004, corp B, parter, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin cererea înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 6481/21.02.2017 domnul Rânceanu Marius –
Cornel solicită predarea locuinţei nr. 9 deţinută cu chirie, în blocul ANL 2004, corp
B, parter, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara, urmare
achiziţionării unui imobil cu destinaţia de locuinţă.
Menţionează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2017 s-a aprobat, prin H.C.L.
nr. 22/2017, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2017.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 22/2017, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
7497/01.03.2017 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante domnului
Lupo Crăciun Ciprian, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei
locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement

care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2017 privind repartizarea locuinţei nr. 9 din
blocul ANL 2004, corp B, parter, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul
Hunedoara.
Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 12 din
blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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, urmare încetării contractului de
închiriere şi neprelungirii acestuia datorită achiziţionării de către chiriaşă a unui
imobil cu destinaţia de locuinţă, doamna Stănilă Mariana a predat locuinţa nr. 12
deţinută cu chirie, în blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor
Lupei, judeţul Hunedoara.
Menţionează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2017 s-a aprobat, prin H.C.L.
nr. 22/2017, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2017.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 22/2017, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.
7497/17.03.2017 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei
Ancheş Alexandra Maria, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei
locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2017 privind repartizarea locuinţei nr. 12 din
blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul
Hunedoara.
Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 13 din
blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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, urmare încetării contractului de
închiriere şi neprelungirii acestuia datorită achiziţionării de către chiriaş a unui imobil
cu destinaţia de locuinţă, domnul Marin Marius Gavril a predat locuinţa nr. 13
deţinută cu chirie, în blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor
Lupei, judeţul Hunedoara.
Menţionează că nu sunt datorii la chirie, utilităţi şi taxe comune.
Conform legislaţiei în vigoare în luna februarie 2017 s-a aprobat, prin H.C.L.
nr. 22/2017, Lista de priorităţi pentru acordarea locuinţelor A.N.L. pe anul 2017.
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în
Anexa la H.C.L. nr. 22/2017, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr.

7497/01.03.2017 prin care s-a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei
Resiga Mariana Cosmina, care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei
locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2017 privind repartizarea locuinţei nr. 13 din
blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul
Hunedoara .
Punctul nr. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii
pentru locuinţa nr. 93, scara 1 din Blocul 105G de pe strada Adrian Păunescu din
Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, domnului Oprişa Daniel Eugen - fost
chiriaş – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, domnul Oprişa Daniel Eugen
prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 7151/27.02.2017,
solicită o nouă repartiţie pentru locuinţa nr. 93, scara 1 din Blocul 105G de pe strada
Adrian Păunescu din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara.
Menţionează că, domnul Oprişa Daniel Eugen a fost beneficiarul Contractului

de închiriere nr. 5696/19.05.2005.
Precizează că, domnul Oprişa Daniel Eugen, a dovedit în timp că este un bun
platnic, achitând conform clauzelor contractuale obligaţiile pecuniare. În momentul
de faţă nu are datorii la S.C. TERMICA BRAD S.A, la Asociaţia de proprietari nr.
11 şi nici la Primăria Municipiului Brad.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2017 privind aprobarea unei noi repartiţii
pentru locuinţa nr. 93, scara 1 din Blocul 105G de pe strada Adrian Păunescu
din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, domnului Oprişa Daniel Eugen - fost
chiriaş.
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Ghidului
solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza
selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a
proiectelor – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 urmare modificărilor intervenite
în legislaţie, propune actualizarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi

numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor.
Această comisie va fi formată dintr-un preşedinte şi un secretar ambii fără
drept de vot, 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi, dintre care 2 consilieri locali
membri titulari şi 2 consilieri locali membri supleanţi, drept pentru care lasă la
latitudinea Consiliului Local al Municipiului Brad numirea acestora.
Prezentul ghid al solicitantului se aplică pentru atribuirea oricărui contract de
finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad.
Categoriile de proiecte pentru care se aplică prezentul ghid sunt pentru
următoarele tipuri de activităţi: cultural, de implementare a programelor sportive de
utilitate publică şi pentru cultele religioase.
Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit
şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor prezentului ghid, nu se acordă finanţări nerambursabile
pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia
cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă a proiectului.
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza
selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de
finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o
comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 8 din ghid.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a patru consilieri locali care să
facă parte în calitate de membri titulari, respectiv membri supleanţi din Comisia de
evaluare şi selecţionare a proiectelor.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune să facă parte din Comisia de
evaluare şi selecţionare a proiectelor, în calitate de membru titular, doamna consilier
local, Adina Beciu.

Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, propune să facă parte din
Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor, în calitate de membru titular,
domnul consilier local, Ionel Daniel Adam.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, propune să facă parte din Comisia
de evaluare şi selecţionare a proiectelor, în calitate de membru supleant, domnul
consilier local, Viorel Curtean.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune să facă parte din Comisia de
evaluare şi selecţionare a proiectelor, în calitate de membru supleant, domnul
consilier local, Vasile Poenaru.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 1 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă,
Ionel Circo, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, a prezentat procesul verbal întocmit
cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost aleasă
cu 16 voturi „pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David), doamna
consilier local Adina Beciu să facă parte, în calitate de membru titular, din Comisia
de evaluare şi selecţionare a proiectelor, a fost ales cu 16 voturi „pentru”, un
consilier local absent (Dorin Sorin David), domnul consilier local Ionel Daniel
Adam să facă parte, în calitate de membru titular, din Comisia de evaluare şi
selecţionare a proiectelor, a fost ales cu 16 voturi „pentru”, un consilier local
absent (Dorin Sorin David), domnul consilier local Viorel Curtean să facă parte, în
calitate de membru supleant, din Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor, a
fost ales cu 16 voturi „pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David),
domnul consilier local Vasile Poenaru să facă parte, în calitate de membru supleant,
din Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor”
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în
care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor
locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2017 privind
actualizarea Ghidului
solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe
baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a
proiectelor.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în temeiul prevederilor
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad şi având în
vedere că domnul consilier local, Circo Ionel care a fost ales în funcţia de
preşedinte de şedinţă pentru perioada ianuarie 2017- martie 2017 îşi va epuiza
mandatul de preşedinte de şedinţă, se impune adoptarea unui proiect de hotărâre
privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 3 luni,
începând cu luna aprilie 2017.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad
dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier
local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan propune ca pentru următoarele trei
luni, potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului
Local Brad, aprobat prin H.C.L. nr. 137/2015, să conducă şedinţele de consiliu
domnul consilier local Viorel Curtean.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în

care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod
deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art.
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor
locali prezenţi, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune la vot proiectul de hotărâre
şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local absent (Dorin Sorin David) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2017 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă.
Punctul nr. 15. Raportul Primarului Municipiului Brad nr. 10.383/23.03.2017
privind starea economică socială şi de mediu a municipiului Brad pe anul 2016.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că elemente din Raport vor face
obiectul scrisorii Primarului pe care o va trimite cetăţenilor Municipiului Brad.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre acest Raport.
Punctul nr. 16. Informarea nr.10276/23.03.2017 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr. 17. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Adresa nr. 451/15.03.2017 a Curţii de Conturi a României prin care se
transmite Consiliului Local Brad, Decizia nr. 16/09.03.2017 emisă de directorul
camerei de conturi, pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în
Raportul de control nr. 335/216/03.02.2017 încheiat în urma acţiunii privind controlul
situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al
unităţilor administrativ-teritoriale de către regiile autonome de interes local şi
societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar al unităţilor administrativteritoriale, efectuate la S.C. TERMICA BRAD S.A., în vederea luării la cunoştiinţă
şi pentru a urmări, în cadrul atribuţiilor consiliului, modul de aducere la îndeplinire a
măsurilor dispuse.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă.
- Adresa nr. R21/13.03.2017 a SAMAX România S.R.L. prin care se aduce
la cunoştiinţă existenţa unui proiect de explorare geologică în perimetrul ROVINA,
explorare în urma căreia s-au identificat trei zăcăminte noi de cupru cu aur în zona
comunelor Bucureşci şi Crişcior, judeţul Hunedoara, proiectul de exploatare
presupunând aplicarea ultimelor metode tehnologice pentru sterilul de flotaţie şi
anume filtrarea acestuia şi depozitarea în codepunere cu sterilul din excavaţiile
miniere, finanţarea integrală a proiectului minier urmând să fie asigurată de compania
EURO SUN MINING (fostă CARPATHIAN GOLD), iar în acest context solicită un
punct de vedere dacă proiectul societăţii sus-amintite are importanţă în cadrul
strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în sală se află domnul Sasha
Nicolici – director la SAMAX România S.R.L. şi domnul Adrian Stana, pe care îi

invită să facă o scurtă prezentare a proiectului.
Domnul Sasha Nicolici, precizează că în urma unor explorări geologice, în
zona comunelor Bucureşci şi Crişcior, judeţul Hunedoara s-au identificat trei
zăcăminte noi de cupru cu aur, sens în care se doreşte deschiderea unei exploatări la
suprafaţă şi a unei exploatări în subteran, proiectul urmând să fie finanţat în totalitate
de către compania mamă EURO SUN MINING (fostă CARPATHIAN GOLD), astfel
că dumnealor au solicitat puncte de vedere cu privire la acest aspect de la unităţile
administrativ-teritoriale din zonă, Primăria Comunei Bucureşci, Primăria Comunei
Crişcior, Primăria Municipiului Brad şi Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara.
În urma discuțiilor purtate, cu unanimitate de voturi domnii consilieri locali
sunt de acord cu oportunitatea promovării unui astfel de proiect , domnul Primar,
Florin Cazacu precizând că la această adresă se va întocmi un răspuns de către
executivul Primăriei.
- Raport de activitate pentru perioada octombrie 2012-decembrie 2016
privind adăpostul câini fără stăpân din municipiul Brad întocmit de către
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea
animalelor fără stăpân”, în care se face o scurtă prezentare a adăpostului, a
modificărilor legislative intervenite în acest domeniu, a activităţii adăpostului
exprimată în cifre şi aferentă perioadei 2012 – 2016, a cheltuielilor înregistrate
aferente aceleiaşi perioade, a costurilor necesare funcţionării adăpostului în perioada
2012 – 2016 şi a cotizaţiilor primite din partea Consiliului Local al Municipiului Brad
în perioada sus-menţionată.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre acest Raport.
- Adresele nr. 9466/16.03.2017 şi nr. 9749/20.03.2017 a SC Energy Serv
S.R.L. Bucureşti prin care se transmite răspunsul A.N.R.E. referitor la „Aprobarea
preţului” energiei termice, caz în care este voarba doar de un „aviz” din partea
A.N.R.E. şi nu de o „aprobare”, precum şi o sinteză a unor extrase de legislaţie
specifică pentru eficienţa energetică.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre aceste adrese, precum şi
despre faptul că s-a întocmit răspuns din partea executivului în termenul legal.
- Cererea nr. 8025/07.03.2017 a domnului Raul Florin Matei, prin care se
propune ca Unitatea de Primiri Urgenţe Brad să beneficieze de un sistem de
supraveghere video, precum şi prezenţa permanentă a unor agenţi de pază.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă, precum
şi despre faptul că s-a întocmit răspuns din partea executivului în termenul legal.
- Adresa nr. 8225/09.03.2017 a Asociaţiilor de proprietari nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4,
nr. 6, nr. 7, nr. 11 şi nr. 13 prin care se solicită să se găsească o soluţie pentru a
rezolva problema pisicilor şi câinilor fără stăpâni din jurul blocurilor.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan arată că acum au dispărut câinii
fără stăpân, dar s-au înmulţit pisicile.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că nu este reglementat modul de

gestionare a pisicilor fără stăpân şi că ar trebui făcută o campanie de sterilizare a
acestora.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă, precum
şi despre faptul că s-a întocmit răspuns din partea executivului în termenul legal.
- Informare nr. 10.489/24.03.2017 Compartiment U.L.M. prin care se
aduce la cunoştiinţă necesitatea ca unitatea administrativ-teritorială Brad, care este
membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST
HUNEDOARA”, să aibă în continuare un membru în Comitetul Director, sens în care
se solicită un Aviz de Principiu ca domnul consilier local Mihai Mureş să facă în
continuare parte din acest Comitet.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această Informare şi
sunt de acord ca domnul consilier local, Mihai Mureş să facă parte în continuare din
Comitetul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST
HUNEDOARA”.
- Nota nr. 10499/24.03.2017 a Biroului A.D.P.P. din care rezultă remăsurarea
suprafeţelor aleilor de acces, amenajate pe domeniul public al Municipiului Brad,
pentru care s-au încheiat noi contracte de închiriere.
Domnul consilier local, Vasile Poenaru arată că remăsurarea de până acum s-a
făcut doar în proporţie de 10%.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că procedura de remăsurare va
continua până la finalizarea tuturor suprafeţelor.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această Notă.
Suplimentar 3. Adresa nr. 654/27.03.2017 a S.C. TERMICA BRAD S.A. prin
care solicită să fie informaţi în scris dacă iarna viitoare sursa de producere a agentului
termic nu va mai fi Centrala Termică Gurabarza ci o altă centrală în care se va utiliza
alt tip de combustibil, pentru ca dumnealor să poată decide dacă vor cuprinde în
planul de reparaţii din acest an centrala termică sau îşi vor canaliza eforturile
materiale şi financiare pe lucrări de eficientizare, reparaţii, întreţinere în sistemul de
transport, distribuţie, furnizare din Brad pe care îl vor administra în continuare.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă și vor
transmite un punct de vedere până la ședința ordinară din luna aprilie 2017.
Suplimentar 4. Adresa nr. 653/27.03.2017 a S.C. TERMICA BRAD S.A. prin
care solicită un punct de vedere referitor la data sistării furnizării agentului termic din
Municipiul Brad, dumnealor considerând oportună sistarea furnizării agentului termic
în data de 31.03.2017, datorită încălzirii vremii şi depăşirii valorii de 10°C pentru
temperatura medie zi-noapte, precum şi datorită epuizării stocului de păcură estimat
pentru sezonul rece 2016-2017 şi comandat la furnizor.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această adresă şi sunt de
acord ca sistarea furnizării agentului termic din Municipiul Brad să se facă începând
cu data de 31.03.2017.

Suplimentar 5. Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 460/28.03.2017 privind avizarea studiului de fezabilitate întocmit în
vederea demarării procesului de concesionare a serviciului public de distribuţie a
gazelor naturale în localitatea Brad, aparţinătoare Municipiului Brad, judeţul
Hunedoara, din care rezultă că valoarea totală a investiţiei este de 13.805,729 mii lei
(TVA inclus) din care C+M este de 10.372,663 mii lei (TVA inclus), iar durata de
realizare a investiţiei este de 24 de luni, conform graficului de realizare a investiţiei.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că Decizia este un prim pas înainte
şi un succes, sens în care mulţumeşte consilierilor locali pentru înţelegere.
Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această decizie.
Punctul nr. 18. Diverse.
Domnul delegat sătesc, Liviu Groza, arată că s-au produs surpări la zidurile de
sprijin ale drumului din satul Ruda-Brad, astfel că microbuzul şcolar, ambulanţa sau
maşina de colectare a gunoiului trec foarte greu, s-a redus spaţiul de circulaţie al
maşinilor, fiind vreo 6 puncte unde trebuie intervenit cu reparaţii.
Domnul Primar, Florin Cazacu, spune că se v-a deplasa personal să vadă ce s-a
întâmplat, urmând să ia măsurile care se impun.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data
de 30 martie 2017.

Brad, 30.03.2017

SECRETAR,
MIHAELA DAVID

