ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat azi, 30 aprilie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 30 aprilie 2013 s-a făcut în data de 26.04.2013 prin Dispoziţia nr.
193/26.04.2013 emisă de Primarul Municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi
art.68 (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare
la sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 26.04.2013, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi la început 14 consilieri locali în funcţie, ulterior
fiind prezenţi toţi cei 16 consilieri locali în funcţie. Domnii consilieri locali Kiszely
Fabius Tiberiu şi Străuţ Florin Ioan şi-au anunţat întârzierea.
În calitate de invitaţi au participat domnul Jurca Florin – Manager al Spitalului
Municipal Brad, domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului
Municipal Brad, domnul Ciota Ioan – Director medical al Spitalului Municipal Brad,
doamna Niţă Adina - Administrator special al SC „ACVACALOR” SA BRAD – în
insolvenţă şi domnul Boghean Emilian – Consilier juridic al SC „ACVACALOR”
SA BRAD - în insolvenţă.
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti din cele patru sate aparţinătoare
municipiului Brad şi anume: domnul Hărăguş Marin Constantin – delegat sătesc la
Ţărăţel, domnul Groza Liviu - delegat sătesc la Ruda Brad, Simedrea Iulian – delegat
sătesc la Mesteacăn şi domnul Pistrilă Pavel – delegat sătesc la Valea Brad.
Au participat de drept domnul Primar Florin Cazacu şi doamna Carmen- Irina
Bora - Secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen-Irina Bora - Secretar al
Municipiului Brad constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia invitându-i pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia Imnul
Naţional al României.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad supune spre
aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28 martie 2013 care se
aprobă cu unanimitate de voturi .
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad le solicită
domnilor consilieri să facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă având
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în vedere că domnul consilier local Ienci Voicu Daniel, preşedintele de şedinţă ales în
luna anterioară, şi-a dat demisia din Consiliul Local al Municipiului Brad.
Domnul Consilier Local Mureş Mihai propune ca domnul Consilier Local Jurj
Ovidiu Nicolae să fie ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele 2 luni, dat fiind
faptul că a mai condus lucrările şedinţei de consiliu în luna februarie 2013 propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
În continuare doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, îl
invită pe domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, să preia conducerea
şedinţei.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă Jurj Ovidiu Nicolae, îl
roagă pe domnul Primar să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2013
a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului
Local Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2013
– iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului
Local al Municipiului Brad pentru a face parte din Consiliul etic al Spitalului
Municipal Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului proprietatea Statului Român
din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor proprietari ai locuinţei, conform
art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată – iniţiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă gratuită
a unei suprafeţe de teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în
baza Legii nr. 15/2003, republicată – iniţiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă a unui spaţiu în Brad str.
Victoriei nr. 1, jud. Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice – iniţiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor sere reci
din domeniul privat al Municipiului Brad situate pe str. Ardealului – iniţiat de
primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier în Consiliul Local al Municipiului Brad – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
10.Informarea nr.6615/22.04.2013 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
11. Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri:
- adresa nr. 6562/22.04.2013 a Creşei de Copii Brad
- cererea nr.5189/26.03.2013 a domnului Docolina Florian
- cererea nr.6741/24.04.2013 a doamnei Dan Elena Mirela
12. Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt
suplimentări la proiectul ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită suplimentarea ordinii de zi cu:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice
pentru obiectivul de investiţii „Amenajare şi extindere spaţii verzi : Scuar în
municipiul Brad, str. Dacilor; construire alee de acces şi parcare publică”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru
achiziţionarea terenului intravilan în suprafaţă de 1080 mp în vederea realizării
obiectivului de investiţii „Amenajare şi extindere spaţii verzi :Scuar în municipiul
Brad, str. Dacilor; construire alee de acces şi parcare publică”.
3. Adresa nr. 6835/26.04.2013 a Asociaţiei Sportive „VIITORUL” Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, supune aprobării suplimentarea propusă
şi cu unanimitate de voturi „pentru” se aprobă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, supune aprobării Ordinea
de zi împreună cu suplimentarea propusă şi cu unanimitate de voturi „pentru” se
aprobă.
În continuare se trece la discutarea proiectelor de pe ordinea de zi astfel cum a
fost ea aprobată.
Punctul nr. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare
pe trimestrul I 2013 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, în conformitate cu prevederile
art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia
să prezinte spre aprobarea Consiliului Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al
anului bugetar, pe lângă execuţia bugetară a anului precedent, fapt pentru care a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea execuţiei bugetare a
Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad .
În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare
pe trimestrul I 2013 a bugetului local al Municipiului Brad, după cum urmează:
- la venituri în sumă de 4.525.954 lei din care la secţiunea de funcţionare
4.350.801 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 175.153 lei
- la cheltuieli în sumă de 3.807.784 lei, din care la secţiunea de funcţionare
3.632.631 lei şi la secţiunea de dezvoltare 175.153 lei
- şi un excedent bugetar de 718.170 lei
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare
pe trimestrul I 2013 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii
după cum urmează:
- la venituri în sumă de 4.525.954 lei din care la secţiunea de funcţionare 4.350.801
lei, iar la secţiunea de dezvoltare 175.153 lei
- la cheltuieli în sumă de 3.807.784 lei, din care la secţiunea de funcţionare
3.632.630 lei şi la secţiunea de dezvoltare 175.153 lei
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- şi un excedent bugetar de 718.170 lei
Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai
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 Mureş Mihai 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, Duşan Gheorghe Adrian 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, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite
şi taxe local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Kiszely Fabius Tiberiu şi Străuţ Florin Ioan) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2013 privind aprobarea execuţiei
bugetare pe trimestrul I 2013 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.
Punctul nr. 2. Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 35/2013.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, 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. 35/28.03.2013 a fost desemnat, prin vot deschis, domnul consilier
local Hărăguş Ioan pentru a face parte din Consiliul Etic al Spitalului Municipal
Brad şi, totodată, au fost abrogate prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.49/2012 .
Ţinând cont de adresa nr. 3672/10.04.2013 a Instituţiei Prefectului Judeţului
Hunedoara înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 357/15.04.2013, se
impune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2013.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
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revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2013.
Domnul Consilier local Mureş Mihai 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, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicoale, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 8 membri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 2 consilieri „lipsă vot” (Kiszely Fabius Tiberiu şi Străuţ Florin Ioan) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 39 /2013 privind revocarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 35/2013.
Punctul nr. 3 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui nou
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad pentru a face parte din
Consiliul etic al Spitalului Municipal Brad .
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 35/2013 a fost desemnat, prin vot deschis, domnul consilier local Hărăguş Ioan
pentru a face parte din Consiliul Etic al Spitalului Municipal Brad şi, totodată, au fost
abrogate prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.49/2012 .
Ţinând cont de adresa nr.3672/10.04.2013 a Instituţiei Prefectului Judeţului
Hunedoara înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 357/15.04.2013, se
impune adoptarea unei noi hotărâri cu vot secret.
Precizează că atribuţiile Consiliului etic sunt cele prevăzute în art. 4 al
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1209/2006, adică de a analiza cazurile de încălcare
a normelor de conduită în relaţia pacient–medic-asistentă, a normelor de
comportament, a disciplinei în unitatea sanitară, de a verifica conduita personalului
medico sanitar şi auxiliar, de a sesiza organele statului dacă se constată încălcări ale
codului de deontologie medicală, de a analiza sesizările pacienţilor referitoare la actul
medical, de a veghea la respectarea demnităţii umane şi de a propune măsuri cu
caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Brad pentru a
face parte din Consiliul etic al Spitalului Municipal Brad, precum şi abrogarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 49/2012.
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Domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, solicită consilierilor locali
să facă propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al
Municipiului Brad în Consiliul Etic al Spitalului Municipal Brad.
Domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai propune ca din Consiliul etic să
facă parte domnul Consilier local Hărăguş Ioan.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1
din hotărâre.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj
Ovidiu Nicolae a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit un proces-verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat a fost
ales să facă parte din Consiliul etic al Spitalului domnul consilier local Hărăguş Ioan
cu 14 voturi „pentru” , 1 vot nul şi 1 consilier „lipsă vot” (Kiszely Fabius Tiberiu).
Domnul Preşedinte de şedinţă Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă mai sunt alte
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 8 membri.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Jurj Ovidiu Nicolae supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 1 consilier „lipsă vot” (Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 40/2013 privind desemnarea unui nou reprezentant al
Consiliului Local al Municipiului Brad pentru a face parte din Consiliul etic al
Spitalului Municipal Brad
Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind trecerea terenului
proprietatea Statului Român din intravilanul localităţii în proprietatea
actualilor proprietari ai locuinţei, conform art. 36 din Legea nr. 18/1991
republicată .
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Decizia Consiliului Popular
Brad nr. 11/26.01.1981 a fost atribuit numiţilor Rezmeş Rudolf Iosif şi Covaci
Mariţa, ca urmare a cumpărării imobilului casă situat în Brad, str. Moţilor, nr. 42 prin
Contractul de vânzare cumpărare nr. 3690/1980, terenul în suprafaţă de 100/262 mp.,
identificat topografic prin CF nr. 60028 Brad nr. top 1142.
Prin cererea nr. 12951/26.09.2012 domnul Rezmeş Iosif solicită atât în nume
propriu cât şi în numele celorlalţi coproprietari trecerea terenului în suprafaţă de
100/262 mp. din proprietatea Statului Român în proprietatea sa şi a celorlalţi
coproprietari ai construcţiei, în baza Certificatelor de moştenitor nr. 356/05.12.2011
şi nr. 49/08.11.2012.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus trecerea acestei suprafeţe de teren din proprietatea Statului Român în
proprietatea numiţilor Rezmeş Iosif, Borcea Maria, Covaci Eva şi Covaci Remus.
Domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai 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, Duşan Gheorghe Adrian 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 Jurj Ovidiu Nicolae întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Jurj Ovidiu Nicolae menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită
votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv
11 consilieri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Jurj Ovidiu Nicolae, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 1 consilier „lipsă vot” (Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 41/2013 privind trecerea terenului proprietatea Statului
Român din intravilanul localităţii în proprietatea actualilor proprietari ai
locuinţei, conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată.
Domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim solicită preşedintelui de
şedinţă permisiunea de a părăsi pentru câteva minute lucrările şedinţei.
A ajuns domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu.
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii şi atribuirea
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în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003, republicată .
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, 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, Legea nr.15/2003, republicată,
reglementează regimul regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între
18 şi 35 de ani, a unui teren în suprafaţă de 150 mp. până la 300 mp pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală. Văzând Referatul Biroului pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat, a constatat că în data de 12.03.2013 a fost
depusă la sediul Primăriei municipiului Brad cererea nr. 4312 a doamnei Pădurean
Claudia Angela prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală. Urmare acesteia, în şedinţa din
18.04.2013, comisia constituită prin Dispoziţia nr. 162/2013 a Primarului
municipiului Brad, în vederea identificării şi inventarierii terenurilor care fac obiectul
Legii nr.15/2003, republicată, a analizat solicitarea depusă, a constatat că aceasta
corespunde din punct de vedere al prevederilor Legii nr.15/2003, republicată şi a
propus aprobarea cererii pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de
teren pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală şi atribuirea terenului
identificat pe durata existenţei locuinţei proprietate personală.
Domnul Consilier local Mureş Mihai 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, Duşan Gheorghe Adrian 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, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de referatul Biroului pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită
votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv
11 consilieri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 1 consilier „lipsă vot” (Leucian Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.42/2013 privind aprobarea cererii şi atribuirea în folosinţă
gratuită a unei suprafeţe de teren pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală în baza Legii nr. 15/2003, republicată .
Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a
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unui spaţiu în Brad, str. Victoriei, nr. 1, jud. Hunedoara .
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr.
6412/17.04.2013 Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Primăriei Municipiului Brad ne face cunoscută solicitarea Asociaţiei Tinerilor Pentru
Tehnică şi Educaţie Brad de repartizare cu titlu gratuit a unui spaţiu din fostul
atelier şcoală, situat în Brad str. Victoriei nr.1, pentru desfăşurarea activităţilor de
educaţie tehnică şi recreere, Asociaţiei Tinerilor Pentru Tehnică şi Educaţie Brad –
asociaţie fără scop lucrativ.
De asemenea, Consiliul Local al Municipiului Brad a discutat adresa nr.
16/2013 a acestei asociaţii, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
4907/20.03.2013, în şedinţa din data de 28.03.2013 şi a avizat favorabil cele
solicitate.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus darea în folosinţă gratuită a spaţiului din fostul atelier şcoală în suprafaţă de
60,35 mp. situat în Brad str. Victoriei nr. 1, pentru desfăşurarea activităţilor de
educaţie tehnică şi recreere, Asociaţiei Tinerilor Pentru Tehnică şi Educaţie Brad .
În proiectul de hotărâre a propus darea în folosinţă gratuită a spaţiului, cu
suportarea cheltuielilor pentru utilităţi, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de
01.05.2013, prin încheierea unui Contract de comodat.
La expirarea termenului, Contractul de comodat poate fi prelungit, prin
încheierea unui Act adiţional, ca urmare a manifestării de voinţă a părţilor.
Domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai 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 Mureş Mihai 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, Duşan
Gheorghe Adrian 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, Jurj Ovidiu Nicolae întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită
votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv
11 consilieri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
9

şedinţă, Jurj Ovidiu Nicole, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 1 consilier „lipsă vot” (Leucian Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.43/2013 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în
Brad, str. Victoriei, nr. 1, jud. Hunedoara .
Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere propunerile
făcute de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu”
Brad, precum şi de către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ”
Brad de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în
comun personalului didactic, care se deplasează de la localitatea de reşedinţă la locul
de muncă (în municipiul Brad) şi retur, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenţionat pe luna martie 2013
în sumă de 5.107,52 lei după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
616 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu”– Şcoala Generală ,,Mircea Sântimbreanu”
1446 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” – Şcoala Generală ,,Horea,Cloşca şi Crişan”
1294,03 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
1751,49 lei
Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti de către cele două Centre bugetare numai după virarea sumelor din
bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai 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 Mureş Mihai 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, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 8 membri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
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„pentru”, 1 consilier „lipsă vot” (Leucian Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 44/2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice.
Punctul nr. 8. Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie
publică a unor sere reci din domeniul privat al Municipiului Brad situate pe str.
Ardealului.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere unele solicitări
de închiriere a serelor reci din proprietatea privată a municipiului Brad, teren şi
construcţie, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
închirierii prin licitaţie publică deschisă a acestora.
În acest sens, a propus aprobarea preţului de pornire a licitaţiei de 500 lei/an
pentru o seră rece de 270 mp, chirie care s-a stabilit ţinând cont de tarifele
reglementate prin HCL nr. 134/2012 privind modificarea tarifelor de bază pe mp.
pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad şi prin HCL nr. 70/2009
cu referire la evaluarea construcţiei ,,seră rece”, precum şi de gradul actual de uzură
avansată a acestor construcţii.
A propus, de asemenea, aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea
licitaţiei publice, precum şi componenţa comisiei de licitaţie.
Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai 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, Duşan Gheorghe Adrian 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, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Revine în sală domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, solicită consilierilor locali
să facă propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al
Municipiului Brad în comisia de licitaţie pentru închirierea unor sere reci din
domeniul privat al Municipiului Brad.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel propune ca din comisia de licitaţie
să facă parte domnul Consilier local Podaru Vasile.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4
din hotărâre.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj
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Ovidiu Nicolae a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit un proces-verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat a fost
ales să facă parte din comisia de licitaţie pentru închirierea unor sere reci din
domeniul privat al municipiului Brad, situate pe str. Ardealului, domnul consilier
local Podaru Vasile cu 16 voturi „pentru” .
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită
votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv
11 consilieri.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
16 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.45/2013 privind
închirierea prin licitaţie publică a unor sere reci din domeniul privat al
Municipiului Brad situate pe str. Ardealului.
Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept
a mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Brad
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta Referatul constatator întocmit de Secretar şi Primar .
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Primarul şi Secretarul
municipiului Brad, având în vedere demisia domnului consilier local Ienci Voicu
Daniel înregistrată sub nr. 6818/26.04.2013, constată că mandatul de consilier local al
acestuia din Consiliul local al municipiului Brad încetează înainte de expirarea
duratei normale a mandatului.
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit ,,a” şi art. 12 din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, propune Consiliului local al municipiului
Brad să ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ienci
Voicu Daniel şi declararea locului vacant .
Domnul Consilier local Mureş Mihai 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, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă solicită domnilor consilieri acordul pentru a da
cuvântul domnului Ienci Voicu Daniel în vederea prezentării demisiei.
Domnul Ienci Voicu Daniel mulţumeşte atât deliberativului cât şi executivului
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pentru colaborarea pe care au avut-o în cele câteva luni de la începutul mandatului şi
totodată a expus motivele pentru care şi-a prezentat demisia.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2013 privind constatarea
încetării de drept a mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului
Brad.
Punctul nr. 1 suplimentar. Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare
şi extindere spaţii verzi : Scuar în municipiul Brad, str. Dacilor; construire alee
de acces şi parcare publică”.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive, dumnealui fiind unul dintre iniţiatori.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pentru îmbunătăţirea calităţii
mediului prin realizarea de spaţii verzi, cât şi din dorinţa de a realiza o ameliorare a
ambientului urbanistic al Cartierului Micro-1, am considerat oportun şi necesar să
promovăm o investiţie privind extinderea şi modernizarea Parcului situat pe str.
Dacilor, din Cartierul Micro-1. În acest sens a fost comandată elaborarea
Documentaţiilor Tehnico - Economice şi de Consultanţă, urmând ca după aprobarea
acestora, să promovăm o posibilă finanţare din Fondul de Mediu.
Documentaţiile tehnico-economice şi Studiul de Consultanţă au fost predate
beneficiarului, iar în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 a fost cuprinsă
Lucrarea de investiţii menţionată, cu o sumă acoperitoare elaborării documentaţiilor
ce se impun şi achiziţionării terenului care este necesar pentru extinderea Parcului.
Extinderea actualului Scuar se impune pentru a da o funcţionalitate multiplă unui
asemenea obiectiv, care să constituie un loc de agrement şi recreere pentru toate
vârstele, dar şi să contribuie la fluidizarea circulaţiei rutiere şi la crearea unui număr
acoperitor de parcări publice auto care sunt extrem de deficitare în prezent pentru
întregul cartier.
În sensul celor de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre, prin care a
propus aprobarea documentaţiilor specifice investiţiei şi aprobarea Devizului General
în valoare totală de 1.197,96 mii lei inclusiv TVA, cu desfăşurare multianuală, în
funcţie de accesarea unor resurse financiare din Fondul de Mediu.
Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile, dă citire raportului Comisiei de
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studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai
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 Mureş Mihai 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, Duşan Gheorghe Adrian 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, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local Incău Mircea iese din sală.
Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile precizează că în titlul Proiectului este
utilizat termenul de „scuar” deoarece în legislaţia privind protecţia mediului este
definit termenul „scuar” ca fiind o zonă verde amenajată a cărei suprafaţă este mai
mică de 1 hectar. Menţionează că în bugetul pe anul 2013 au fost prevăzuţi bani doar
pentru achiziţionarea terenului şi pentru întocmirea documentaţiei tehnico economice. Aprobarea Documentaţiei tehnico-economice este obligatorie pentru a fi
posibilă accesarea Fondului de Mediu. Proiectul va degreva bugetul local de unele
cheltuieli eligibile care se vor finanţa din Fondul de Mediu, va conduce la fluidizarea
circulaţiei rutiere, va crea un număr acoperitor de parcări publice auto şi va aduce un
plus de valoare peisagistică a Cartierului Micro 1.
Domnul Consilier local Mureş Mihai apreciază intenţia executivului de a face
acel parc, precizează că este bine că se achiziţionează teren, dar, solicită ca în
bugetele viitoare să fie alocate sume mai mici pentru realizarea acestui obiectiv
deoarece sunt şi alte obiective importante care ar trebui realizate şi anume:
Cinematograful care se află în imediata vecinătate a sediului Primăriei şi Piaţa
Agroalimentară care arată jalnic şi ar trebui să fie realizat cu prioritate.
Domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim precizează că unul dintre
motivele pentru care s-a abţinut când s-a aprobat bugetul pe anul 2013 este şi această
sumă care în accepţiunea dumnealui este foarte mare. Menţionează că se va abţine şi
la votarea acestei hotărâri deoarece mai sunt şi alte priorităţi.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, într-adevăr, suma alocată este
mare dar acest obiectiv de investiţii este împărţit pe obiecte: acum s-a aprobat
documentaţia tehnico-economică şi achiziţionarea terenului, urmând ca în viitor să se
aloce bani pentru realizarea obiectivului. Precizează că în acel cartier trăieşte 1/4 din
populaţia municipiului Brad, sunt foarte mulţi copii care au nevoie de acel loc de
joacă şi doreşte ca acel obiectiv să fie realizat până la sfârşitul mandatului. Totodată,
menţionează că „ Piaţa Agroalimentară” este un obiectiv mai greu de realizat
deoarece pentru realizarea acestuia este nevoie de toţi banii odată şi de un constructor
foarte serios pentru a se putea repune în funcţiune în cel mai scurt timp.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
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de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 1 consilier „lipsă vot” (Incău Mircea) şi 1 abţinere (Leucian Cristian
Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2013 privind aprobarea
Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare
şi extindere spaţii verzi : Scuar în municipiul Brad, str. Dacilor; construire alee
de acces şi parcare publică”.
Punctul nr. 2 suplimentar. Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Raportului de Evaluare pentru achiziţionarea terenului intravilan în suprafaţă
de 1080 mp în vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajare şi
extindere spaţii verzi :Scuar în municipiul Brad, str. Dacilor; construire alee de
acces şi parcare publică”.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive, dumnealui fiind unul dintre iniţiatori.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere Referatul
nr.6863/26.04.2013 al Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea Raportului de
Evaluare pentru achiziţionarea terenului intravilan în suprafaţă de 1080 mp în vederea
realizării obiectivului de investiţii „Amenajare şi extindere spaţii verzi: Scuar în
municipiul Brad, str. Dacilor; construire alee de acces şi parcare publică”.
Achiziţionarea suprafeţei de 1080 mp teren adiacent actualului Scuar situat pe
str. Dacilor –Cartier Micro-1 se impune atât pentru extinderea spaţiului verde
existent, cât şi pentru a fi posibilă diversificarea funcţiunilor unui astfel de obiectiv.
Prin modul de concepţie a funcţiunilor viitorului parc, vor fi create condiţii de
agrement specifice tuturor vârstelor precum şi o flexibilizare a circulaţiei rutiere şi o
creştere semnificativă a locurilor publice de parcare auto, atât de deficitară în întregul
cartier.
Tariful de achiziţie propus spre aprobare este considerat realist şi accesibil,
având în vedere pe de o parte cursul pieţei imobiliare, cât şi prevederile bugetare
alocate în acest scop.
Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai
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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 Mureş Mihai 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, Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Revine în sală domnul Consilier local Incău Mircea.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae, solicită consilierilor locali
să facă propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al
Municipiului Brad în comisia de negociere a contractului de vânzare-cumpărare a
unui teren în suprafaţă de 1.080 mp.
Domnul Consilier local Hărăguş Ioan propune ca din comisia de negociere a
contractului de vânzare - cumpărare să facă parte domnul Consilier local Duşan
Gheorghe Adrian.
Domnul Consilier local Străuţ Florin Ioan propune ca din comisia de negociere
a contractului de vânzare - cumpărare să facă parte domnul Consilier local Leucian
Cristian Serafim.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 3
din hotărâre.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj
Ovidiu Nicolae a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit un proces-verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat au
fost aleşi să facă parte din comisia de negociere a contractului de vânzare cumpărare, domnul consilier local Duşan Gheorghe Adria cu 16 voturi „pentru” şi
domnul consilier local Leucian Cristian Serafim cu 14 voturi „pentru” şi 1 vot
„împotrivă” .
Domnul Preşedinte de şedinţă Jurj Ovidiu Nicolae, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită
votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv
11 consilieri.
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Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2013 privind aprobarea
Raportului de Evaluare pentru achiziţionarea terenului intravilan în suprafaţă
de 1080 mp în vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajare şi
extindere spaţii verzi :Scuar în municipiul Brad, str. Dacilor; construire alee de
acces şi parcare publică”.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.6615/22.04.2013 a
consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local al
Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care
Consiliul local al municipiului Brad este parte - prin care se aduc la cunoştinţa
domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care este citat
Consiliul local al municipiului Brad. Domnii consilieri au luat act de aceasta.
Se trece la analizarea şi discutarea adresei nr. 6562/22.04.2013 a Creşei de
Copii Brad prin care se solicită mărirea taxei /zi a unui copil care frecventează Creşa
de Copii Brad de la 5lei/zi/copil la 7 lei /zi/copil.
Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile precizează că această unitate de
educaţie timpurie antepreşcolară se menţine cu eforturi uriaşe din partea bugetului
local şi că o majorare de la 5 la 7 lei/copil/zi - contribuţia părinţilor/reprezentanţilor
legali nu înseamnă aproape nimic din moment ce cheltuielile cu un copil sunt de 59
lei/zi. Mai menţionează că în momentul de faţă sunt înscrişi 10 copii dar
frecventează doar 6. Aduce la cunoştinţa domnilor consilieri faptul că în conformitate
cu prevederile H.G.R. nr. 1252/2013, până la începerea anului şcolar 2013 - 2014
această Creşă va trebui să fie reorganizată şi predată Grădiniţei „Floare de Colţ”,
chiar fără avizul conform de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara. Nepredarea
Creşei către Grădiniţa Floare de Colţ ar impune crearea unei structuri proprii
compusă din şef de centru, educatori, asistenţi medicali, îngrijitori, bucătar, iar o
asemenea structură ar împovăra cu mult mai mult bugetul local.
Mai precizează că finanţarea unităţilor de educaţie antepreşcolară organizate în
sistem public se realizează din următoarele surse:
a) bugete locale, pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul
didactic şi nedidactic şi a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a creşei, inclusiv
pentru grupele/structurile din grădiniţe şi centre de zi
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) contribuţii lunare ale părinţilor/reprezentanţilor legali, stabilite conform
prezentei metodologii, şi din alte surse.
Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile menţionează că părinţii/reprezentanţii
legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul creşelor şi al altor unităţi de
educaţie timpurie antepreşcolară publice sunt obligaţi la plata unei contribuţii lunare a
cărei valoare este stabilită prin dispoziţie a primarului, în funcţie de numărul de copii
din familie şi de venitul mediu lunar brut cumulat al părinţilor/reprezentanţilor legali
calculat pe perioada de 6 luni anterioară înscrierii copilului, certificat prin adeverinţa.
Sunt scutiţi de la plata contribuţiei, sarcina fiind preluată de bugetul local,
părinţii/reprezentantul legal care au în îngrijire copii ce sunt expuşi riscului de
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separare de familie şi au aprobate planuri de servicii.
Contribuţia lunară de întreţinere a copiilor înscrişi în unităţile în care se oferă
servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, suportată de părinţii/reprezentantul legal
al acestora, se stabileşte în funcţie de numărul efectiv de zile de prezenţă a copilului
la programul zilnic.
Valoarea contribuţiei pe care sunt obligaţi părinţii/reprezentanţii legali se
stabileşte în cote procentuale şi nu poate depăşi 20% din costul mediu lunar de
întreţinere în unitatea publică în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară.
Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile mai precizează că transferarea
copilului de la o unitate care oferă servicii de educaţie antepreşcolară la alta se face la
cererea părinţilor sau a reprezentantului legal, cu avizul unităţii primitoare, în limita
locurilor aprobate prin planul de şcolarizare.
Doamna Consilier local, Răpcău Ancuţa Florentina precizează că o parte dintre
părinţii copiilor au făcut cereri de transfer la Şcoala Generală „Mircea Sântimbreanu”
Brad şi că din toamnă va avea şi Şcoala Generală „Mircea Sântimbreanu” Brad o
grupă de educaţie timpurie antepreşcolară.
Se trece la analizarea şi discutarea – cererii nr. 5189/26.03.2013 a
domnului Docolina Florian prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de 4.180
mp. teren, aferent construcţiei Motel, situat în Municipiul Brad, str. Decebal al cărei
proprietar este. Se precizează că se doreşte concesionarea terenului susmenţionat
pentru realizarea unui Cămin de bătrâni.
În urma analizării acestei adrese domnii consilieri au dat un acord de principiu
în vederea efectuării documentaţiilor topografice pentru acest teren.
Se trece la analizarea şi discutarea – cererii nr. 6741/24.04.2013 a doamnei
Dan Elena Mirela -administrator la SC Magnolia Prodcom” SRL care solicită
aprobarea închirierii unei suprafeţe de 9 mp teren pe laterala blocului nr. 9 de pe str.
Republicii spre BCR pentru amplasarea unui chioşc în scopul comercializării de flori,
plante şi aranjamente florale.
În urma analizării cererii de către domnii consilieri, dat fiind faptul că cele
solicitate se încadrează din punct de vedere urbanistic, aceştia sunt de acord cu
parcelarea suprafeţei respective şi cu scoaterea ei la licitaţie. Se menţionează că
închirierea trebuie să fie făcută doar pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii
prin act adiţional şi, totodată, să fie respectată condiţia de a nu se expune şi
comercializa coroane mortuare.
Se trece la analizarea şi discutarea – adresei nr. 6835/26.04.2013 a
Asociaţiei Sportive „VIITORUL” BRAD prin care se solicită aprobarea folosinţei
în mod gratuit a bazei sportive „ARENA 100” din Brad, str. Moţilor , nr.1 în scopul
desfăşurării antrenamentelor celor două grupe de copii care activează în cadrul
asociaţiei.
În urma analizării cererii, domnii consilieri sunt de acord cu darea în folosinţă
gratuită a bazei sportive pe o perioadă limitată şi cu respectarea ordinii.
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Se trece la punctul Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu că sâmbătă 27.04.2013 a avut loc o întâlnire de
lucru cu reprezentanţii GEA- GREEN ENERGY ALLIANCE – AUSTRIA, în cadrul
căreia a fost prezentată o propunere de Anexă la Contractul de Consultanţă nr.
4595/14.03.2013. Anexa conţine obligaţiile care ar urma să intre în competenţa
Primăriei, obligaţiile asumate de investitorul GEA – Austria, precum şi propuneri de
preţuri pentru energie termică produsă în viitoarea Centrală Termică pe biomasă, în
două variante:
1. Varianta cu 70% fonduri europene nerambursabile, în care preţul este de 80
euro /Gcal, fără TVA şi exclusiv preţul de furnizare.
2. Varianta cu 90% fonduri europene nerambursabile, în care preţul este de 62
euro /Gcal, fără TVA şi exclusiv preţul de furnizare. Această variantă este
condiţionată de însuşirea Anexei propuse, într-un timp cât mai scurt, pentru ca în
perioada 20-26 mai 2013 să fie posibilă negocierea cu UE a acestui procent de
finanţare.
La aceeaşi întâlnire s-a convenit că singura formă juridică de cooperare este un
Contract de Asociere în Participaţiune, deoarece Legea Parteneriatului-Public – Privat
nr. 178/2010 se află în curs de revizuire şi modificare, aşa cum confirmă UCCPPP
din subordinea Secretariatului General al Guvernului, astfel încât cu certitudine ar fi
pierdut termenul de negociere programat cu UE. Partenerul austriac propune
procentele de asociere 85%GEA şi 15 % Consiliul local Brad.
În urma dezbaterilor avute, au rezultat următoarele concluzii:
- se exclude varianta de finanţare cu 70% fonduri europene, deoarece tariful de
80 euro /Gcal este imposibil de suportat.
- se însuşeşte forma juridică de cooperare printr - un Contract de Asociere în
Participaţiune, iar procentele propuse de asociere vor fi negociate.
- se însuşesc responsabilităţile încredinţate Primăriei cu referire la avize,
acorduri, autorizaţii.
- se însuşeşte graficul de execuţie propus.
- nu s-au formulat obiecţiuni referitoare la nivelele cheltuielilor directe din
calculaţia de preţ propusă, dar există dezacord cu privire la ponderea cheltuielilor
indirecte, care, practic, dublează cheltuielile directe.
- se consideră obligatorie renegocierea tarifului de 62 euro/Gcal pentru energia
produsă şi se consimpte asupra diminuării semnificative a preţului de distribuţie care
în prezent este de 30 euro/Gcal. În cadrul renegocierii preţului de producţie, se va
aborda solicitarea de încadrare a întregului tarif (producere şi distribuţie) în 295 lei
/Gcal cu TVA inclus, respectiv preţul actual de facturare către populaţie, astfel încât
bugetul local să nu fie afectat.
- se va solicita partenerului austriac ca viitoarea calculaţie de preţ să respecte
legislaţia română, respectiv elementele de cost să fie aşezate în documentul FIŞA DE
FUNDAMENTARE a preţului energiei termice în sistem centralizat, reglementat prin
Ordinul ANRSC nr. 66/2007.
Consiliul local va fi informat operativ despre rezultatele viitoarelor negocieri.
În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu precizează că au început lucrările
de reabilitare a străzilor din Municipiul Brad şi că tot oraşul este un şantier.
19

Doamna Consilier local, Răpcău Ancuţa Florentina precizează că datorită
faptului că Şcolile Generale „Mircea Sântimbreanu” şi „Horea, Cloşca şi Crişan” vor
dobândi personalitate juridică şi nu au buget propriu până la data de 1 septembrie
2013, nu pot face demersuri pentru achiziţionarea de masă lemnoasă necesară
încălzirii unităţilor de învăţământ în sezonul rece 2013-2014.
Domnul Primar, Florin Cazacu solicită conducerii celor două unităţi de
învăţământ să găsească soluţii şi să vină cu propuneri concrete.
Domnul Primar, Florin Cazacu urează „Sărbători Fericite!” tuturor celor
prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad
din data de 30.04.2013.
Brad, 30.04.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

OVIDIU - NICOLAE JURJ

CARMEN-IRINA BORA
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