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R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 30 aprilie 2015,  cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 30 aprilie 2015 s-a făcut în data de 24 aprilie 2015 prin Dispoziţia nr.
183/24.04.2015 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile
art. 39, alin.1 şi alin. 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
Municipiul Brad.

Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 24.04.2015, conform tabelului
existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.

La şedinţă au fost prezenţi la început 15 consilieri locali din  17 consilieri locali
în funcţie, 2 consilieri locali anunţându-şi întârzierea (Ioan Florin Străuţ şi Fabius
Tiberiu Kiszely)

La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti: domnul Marin Constantin Hărăguş –
delegat sătesc  în satul Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc în satul Ruda Brad,
domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad şi domnul Benea Marius -
delegat sătesc în satul  Mesteacăn.

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu,  şi doamna Carmen - Irina
Bora,  Secretar al Municipiului Brad.

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi  prevederile art.
40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen - Irina  Bora, Secretar al
Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia,  invitându-i  pe toţi cei prezenţi să se ridice  pentru a audia Imnul Naţional al
României.

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, supune aprobării
procesul verbal al şedinţei ordinare din 26 martie  2015 şi procesul verbal al şedinţei de
îndată  din data de 16 aprilie 2015 care au fost aprobate cu 15 voturi „pentru”.

În continuare, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, dă
cuvântul domnului consilier local, Vasile Podaru, pentru a prelua conducerea şedinţei.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2015 a
bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului
Local Brad– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al
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Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile
publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să
beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de
închiriere pentru blocul  de locuinţe sociale situat în Brad, strada Şteampurile Vechi, cu
36 unităţi locative, aflat în administrarea Biroului pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad– iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană şi a
Regulamentului de acordare a  normei de hrană pentru personalul din cadrul  Poliţiei
Locale  a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a
persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul Brad – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Tehnico - Economic al
Municipiului Brad şi aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare  al
acestuia - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
Municipiului Brad - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei  de serviciu situată  în Brad,
str. Vânătorilor, bloc CX24, et. III, ap.11, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2015 al  S.C.  TERMICA BRAD  S.A. – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
109/2014 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
aferente  proiectului „MODERNIZARE DC -16 BRAD – RUDA BRAD, km 3+300-km
5+400”- iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna februarie 2015 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

12. Informarea nr. 12822/21.04.2015 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.

13.  Diverse.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă sunt modificări sau suplimentări la ordinea
de zi prezentată.

Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele puncte:

Suplimentar  1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Documentaţiilor
Tehnico – Economice şi a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE  DC 170 B BRAD - MESTEACĂN
KM 0+000-5+750” MUNICIPIUL  BRAD,  JUDEŢUL HUNEDOARA - iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.



3

Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică
a unei suprafeţe de teren de 1.083 mp.,  proprietatea publică a Municipiului Brad - iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.

Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică a unei suprafeţe de 9 mp. teren, proprietatea publică a Municipiul Brad - iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.

Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru
eliberarea  carnetului  de comercializare a produselor agricole  şi a vizei semestriale a
atestatului de producător - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

Suplimentar  5. Adresa nr. 14.027 /28.04.2015 a SC ENERGY SERV
S.R.L. Bucureşti.

Suplimentar  6. Adresa nr. 2865/30.04.2015 a Spitalului Municipal Brad.

Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului
ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune aprobării
suplimentările propuse şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri lipsă vot (Florin Ioan Străuţ,
Fabius Tiberiu Kiszely)  se aprobă.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune aprobării  Ordinea de zi în
ansamblul ei  şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri  lipsă vot (Florin Ioan Străuţ şi Fabius
Tiberiu Kiszely) se  aprobă.

În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.

Punctul nr. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul I 2015 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului Local Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere Referatul
nr.11.941/14.04.2015 al Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale  şi 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 aprobare Consiliului Local execuţia bugetară pe
fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă execuţia bugetară a anului precedent, fapt
pentru care am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea
execuţiei bugetare pe trimestrul I 2015 a bugetului  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 2015 a bugetului local al Municipiului Brad,  după cum urmează:

- la venituri în sumă de 9.151.788 lei din care la secţiunea de funcţionare
8.191.390 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 960.398 lei;

- la cheltuieli în sumă de 5.804.805 lei, din care la secţiunea de funcţionare
4.847.906  lei şi la secţiunea de dezvoltare 956.899 lei;

- şi un excedent bugetar  de 3.346.983  lei.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a  propus aprobarea execuţiei bugetare pe

trimestrul I  2015 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după
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cum urmează:
- la venituri în sumă de 2.728.898  lei ;
- la cheltuieli în sumă de 2.480.076 lei;
- şi  un excedent bugetar de 248.822  lei.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”,  2
consilieri lipsă vot (Florin Ioan Străuţ, Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 44 /2015 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I
2015 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului Local Brad.

Punctul nr. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad,
aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile
publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  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.1392/24.02.2014,
Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara, ne-a comunicat numărul maxim de 158 de
posturi pentru municipiul Brad, determinat potrivit Anexei care face parte integrantă din
O.U.G. nr. 63/2010 şi a numărului de locuitori ai municipiului Brad la data de
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01.01.2013, comunicat de către Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara.
Prin adresa nr. 2055/17.03.2015, Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara ne-a

comunicat faptul că numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2014 se menţine până
la 31.12.2015.

Astfel, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului
Brad, pentru instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad deţine 128 de posturi aprobate prin H.C.L. nr. 152/2014.

Pe lângă cele 128 posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art. III
alin.2 din OUG nr.63/2010 sunt 120 posturi la: „asigurări şi asistenţă” – cap. bugetar
68.02 finanţate din bugetele locale şi de la „sănătate”- cap. bugetar 66.02, precum şi
172 posturi la „învăţământ”- cap. bugetar 65.02.

Faţă de cele de mai sus, având în vedere dispoziţiile legale în vigoare, Referatul nr.
12105/16.04.2015 al Compartimentului Resurse Umane, Referatul nr. 11904/14.04.2015
al Cabinetului Viceprimar  şi pentru o bună funcţionare a Primăriei Municipiului Brad şi
a Consiliului Local al Municipiului Brad, Organigrama şi  Statul de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al
Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi  serviciile publice locale din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad vor suferi anumite modificări de
structură şi organizare.

Astfel, Compartimentul Protecţie Civilă se va transforma în Compartiment
Situaţii de Urgenţă şi pe lângă postul de funcţionar public de execuţie – poziţia 47 din
Statul de funcţii, se suplimentează cu un post de inspector debutant vacant contractual
(responsabil S.V.S.U.) – poziţia 48 din Statul de funcţii, fără a se modifica atribuţiile
aferente funcţiei publice existente, denumirea postului, pregătirea profesională,criteriile
specifice stabilite.

Precizează că în urma modificărilor expuse mai sus, Organigrama şi Statul de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi  serviciile
publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad vor cuprinde un
număr de 131 de posturi, încadrându-ne în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 (fără a se
modifica numărul maxim de posturi de 158).

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.



6

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor locali
prezenţi la şedinţă,  respectiv  8 consilieri locali.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”,  2
consilieri lipsă vot (Florin Ioan Străuţ, Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 46/2015 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile publice şi
pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitanţii
îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a
contractelor de închiriere pentru blocul  de locuinţe sociale situat în Brad, strada
Şteampurile Vechi, cu 36 unităţi locative, aflat în administrarea Biroului pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  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 odată cu finalizarea obiectivului de
investiţii „ BLOC DE LOCUINŢE SOCIALE P + 2E, 36 apartamente, str. Şteampurile
Vechi” s-au creat 36 unităţi locative care trebuie repartizate solicitanţilor îndreptăţiţi să
beneficieze de locuinţe sociale.

În aceste condiţii, Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate
închirierii, constituită la nivelul Consiliului Local al Municipiului Brad, numită prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2014, s-a întrunit în data de 17 aprilie 2015 şi a stabilit,
conform procesului verbal nr. 12272/17.04.2015, repartizarea pe scări şi apartamente a celor
36 de unităţi locative, către solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2015 o locuinţă
socială, cuprinşi în lista aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 162/2014.

Contractele de închiriere se vor încheia pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de
prelungire prin acordul părţilor, pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare
necesare, conform prevederilor legale.

Nivelul chiriei practicate pentru locuinţele sociale nu va depăşi 10 % din venitul net
lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie, aceasta urmând să se recalculeze odată cu
prezentarea documentelor care atestă modificări intervenite în venitul net lunar al familiei.
Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei se va subvenţiona de la bugetul local.

Având în vedere Referatul nr. 12275/17.04.2015 al Biroului pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat prin care se propune iniţierea unui proiect de hotărâre pentru
aprobarea listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea
modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în
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Brad, strada Şteampurile Vechi, cu 36 unităţi locative, aflat în administrarea acestuia şi
ţinând cont de prevederile legale în vigoare, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
am propus cele solicitate.

Ajunge domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian
Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă dacă vor mai rămâne
persoane pe str. Horea în actualul imobil de locuinţe sociale, după darea în folosinţă a
noilor locuinţe sociale şi ce se va întâmpla cu acel imobil.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că imobilul de pe str. Horea va rămâne
deocamdată gol şi probabil va primi o altă destinaţie, aspect care va fi hotărât de comun
acord cu consiliul local.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că toţi locatarii de pe str.
Horea, nr. 10 vor primi locuinţe sociale în noul bloc, iar imobilul rămas va trebui
expertizat din punct de vedere tehnic, existând posibilitatea ca expertiza să conducă la
demolarea sa.

Totodată, domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că odată cu construirea
acestui bloc de locuinţe sociale se vor naşte alte probleme, cu toate că utilităţile sunt
asigurate individual, rămânând doar chiria de suportat de către  chiriaşi, dar, şi aceasta
este modică. Menţionează că vor fi multe probleme şi cu toleraţii în spaţiu.

Ajunge domnul consilier local, Florin Ioan Străuţ.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, preşedintele comisiei de analiză a

solicitărilor de locuinţe destinate închirierii, asigură consiliul local că dosarele
solicitanţilor au fost analizate cu maximă seriozitate, că s-a ţinut cont de numărul de
membrii ai familiei viitorului chiriaş şi că s-ar putea ca unele locuinţe să rămână
nepredate deoarece viitorii titulari ai contractelor de închiriere s-ar putea să fie plecaţi
din ţară. Numărul total de persoane beneficiare este 120. Acestea au fost repartizate în
36 de locuinţe. Familiile cu 6, 5 şi 4 persoane vor primi apartamente cu 2 camere
(18u.l.) iar cele cu 3, 2 şi 1 persoane vor primi apartamente cu 1 cameră (18 u.l.).

Toţi titularii de locuinţe au venituri. Întrucât majoritatea sunt beneficiari de
V.M.G., aceştia nu-şi vor putea acoperi chiria de 33 lei/lună deoarece depăşeşte 10 %
din venit / membru. Pentru aceştia,  legea obligă administraţia locală să subvenţioneze
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excedentul de chirie datorată, iar acest mecanism de subvenţionare şi apoi de încasare a
chiriei subvenţionate va necesita o clarificare urgentă în executivul de specialitate.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a 2/3 din numărul consilierilor
locali prezenţi la şedinţă,  respectiv  11 consilieri locali.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2015 privind aprobarea Listei cu
solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii
de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul  de locuinţe sociale situat în
Brad, strada Şteampurile Vechi, cu 36 unităţi locative, aflat în administrarea
Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării normei de
hrană şi a  Regulamentului de acordare a  normei de hrană pentru personalul din
cadrul  Poliţiei Locale  a Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  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 Personalul Poliţiei locale Brad,
încadrat potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de hrană gratuită, pe timp de
pace, în baza normei de hrană zilnică stabilită conform H.G. nr. 171/2015.

Consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru
personalul poliţiei locale, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei hotărâri.

Norma de hrană reprezintă alocaţia de hrană zilnică de care beneficiază personalul
poliţiei locale în activitate, în limita plafoanelor calorice.

Normele de hrană zilnice pentru personalul poliţiei locale sunt următoarele:
a) norma nr. 6, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate prevăzut la

art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările ulterioare, şi
personalul de conducere;

b) norma nr. 1, beneficiar fiind personalul poliţiei locale în activitate prevăzut la
art. 14 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 155/2010, republicată, cu completările
ulterioare;

c) norma nr. 12 "B", normă suplimentară pentru personalul poliţiei locale în
activitate care lucrează în ture sau schimburi.

Norma de hrană se poate acorda prin hotărârea consiliului local, în natură şi/sau
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bani.
De prevederile art. 1 beneficiază şi personalul încadrat pe o perioadă determinată

pe posturi devenite temporar vacante, ca urmare a suspendării, în condiţiile legii, a
raporturilor de serviciu ale personalului poliţiei locale.

În cazul personalului poliţiei locale, norma de hrană zilnică, potrivit prevederilor
art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se stabileşte şi se acordă ţinând seama de următoarele:

a) se calculează nominal, cu identificarea drepturilor pentru fiecare persoană în
parte;

b) se raportează la plafoanele calorice aferente normelor nr. 1, 6 şi 12 "B" şi la
alocaţia valorică prevăzută în Ordinul M.D.R.A.P. nr. 496/2015;

c) norma de hrană se înregistrează la cheltuieli de personal, indiferent de
modalitatea în care se acordă;

d) alocaţia valorică se va încadra în nivelul maxim al cheltuielilor de personal
aferent bugetului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice.
Alocaţia valorică a normei de hrană este aprobată prin Ordinul  Ministrului

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 496/2015.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian
Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că anul viitor când se va construi
bugetul local, dacă nu va fi posibil ca aceste sume să fie prinse din nou, se va reveni
asupra acestei hotărâri.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
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adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2015 privind aprobarea acordării normei
de hrană şi a  Regulamentului de acordare a  normei de hrană pentru personalul
din cadrul  Poliţiei Locale  a Municipiului Brad .

Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de
identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din Municipiul
Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  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 asistenţa socială este ansamblul de
instituţii şi măsuri prin care statul, autorităţile publice ale administraţiei locale şi
societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare
sau permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.

La nivelul administraţiei publice locale din Municipiul Brad, Serviciul Public
Local de Asistenţă Socială are atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi reprezintă
factorul activ în procesul de asistare a tuturor persoanelor aflate în dificultate.

Principiile generale care stau la baza activităţii de asistenţă socială sunt:
respectarea demnităţii umane: fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi
deplină a personalităţii; universalitatea: garantează dreptul fiecărei persoane la asistenţă
socială, în condiţii prevăzute de lege; solidaritatea socială: care asigură participarea
comunităţii la menţinerea şi întărirea coeziunii sociale; parteneriatul: prin care se
asigură cooperarea între instituţiile publice şi societatea civilă în scopul organizării şi
dezvoltării serviciilor sociale.

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
defineşte marginalizarea ca fiind ”poziţia socială periferică, de izolare a indivizilor sau
grupurilor, cu acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi
comunicaţionale ale colectivităţii; ea se manifestă prin absenţa unui minimum de
condiţii sociale de viaţă”.

Prin persoană marginalizată, în condiţiile legii, se înţelege persoana care
beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit
minim garantat şi se află în două din următoarele situaţii: a) nu are loc de muncă; b) nu
are locuinţă în proprietate sau în folosinţă; c) locuieşte în condiţii improprii; d) are unul
sau mai mulţi copii în întreţinere; e) este persoană vârstnică fără susţinători legali; f) este
încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; g) are în întreţinere o
persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate
gr. I sau II; h) a executat o pedeapsă privativă de libertate.

Potrivit art. 51 din H.G. nr. 1149 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2006 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale „Consiliile locale au obligaţia de a elabora şi aproba
metodologia de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social”.
În acest sens Serviciul Public se Asistenţă Socială trebuie să stabilească măsuri
individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale a persoanelor şi
familiilor identificate pe baza metodologiei.

Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 12175/17.04.2015 al
Serviciului Public de Asistenţă Socială, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
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am propus  aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt
marginalizate social din Municipiul Brad.

Domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi
domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor locali
prezenţi la şedinţă,  respectiv  9 consilieri locali.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2015 privind aprobarea Metodologiei de
identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social din
Municipiul Brad.

Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Tehnico -
Economic al Municipiului Brad şi aprobarea Regulamentului de Organizare si
Funcţionare  al acestuia.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  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 consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, iese din sala de şedinţă.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pornind de la constatarea că unele
documentaţii tehnico-economice întocmite de proiectanţi autorizaţi cărora li se atribuie
contracte de servicii de proiectare, prezintă anumite deficienţe sau tratează cu
superficialitate unele cerinţe impuse de H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, şi potrivit
structurii şi metodologiei de elaborare a Devizului General pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii, dar şi de alte acte normative, se consideră necesară şi oportună
analizarea cu exigenţă a acestor documentaţii, anterior aprobării lor de către Consiliul
Local. În acest sens, este necesară constituirea la nivelul Consiliului Local al
Municipiului Brad a unui Consiliu Tehnico - Economic (CTE) format din specialişti în
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domeniu care să reprezinte organul consultativ  al  Consiliului Local.
Acesta va fi organizat şi va funcţiona conform Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare propriu, care va fi aprobat de Consiliul Local.
CTE al Municipiului Brad va analiza şi după caz, va aviza sau respinge

documentaţiile tehnico-economice ale lucrărilor de investiţii, de intervenţii constând în
reparaţii capitale, consolidări, modernizări, actualizări ale devizelor generale, modificări
de soluţii tehnice, schimbări de destinaţie a unor spaţii construite. Existenţa  AVIZULUI
CTE condiţionează iniţierea de către ordonatorul principal de credite a proiectelor de
hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local a documentaţiilor tehnico-economice
pentru obiectivele respective.

Pentru promovarea unor investiţii publice cu grad sporit de complexitate, CTE va
aviza şi conţinutul Temelor de Proiectare propuse de compartimentele de resort. Temele
de proiectare avizate vor sta la baza analizei şi emiterii AVIZULUI CTE pentru
documentaţiile tehnico-economice conforme, în vederea aprobării lor de Consiliul
Local.

În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Referatul Viceprimarului
Municipiului Brad nr. 11476/07.04.2015, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus cele solicitate.

Revine în sală domnul consilier, Gheorghe Adrian Duşan.

Domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat,   domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi
domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă dacă acest „consiliu
tehnico-economic” nu ar trebui să fie la nivelul Municipiului Brad şi nu a Consiliului
Local.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că acest „consiliu” este la
nivelul Municipiului Brad şi este organ consultativ al consiliului local care are
competenţa exclusivă de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice. Nu este nici o
contradicţie cu legea.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, propune ca amendament
completarea componenţei CTE cu 1 sau 2 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot amendamentul propus
şi cu 4 voturi „pentru” (Cristian Serafim Leucian, Ionel Daniel Adam, Mircea Incău şi
Florin Ioan Străuţ), 13 voturi „împotrivă” nu se aprobă.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
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Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor locali
prezenţi la şedinţă,  respectiv  9 consilieri locali.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
vot „împotrivă” (Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
49/2015 privind constituirea Consiliului Tehnico - Economic al Municipiului Brad
şi aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare  al acestuia.

Domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, iese din sală.

Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre privind completarea inventarului
domeniului public al Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  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 punerea în valoare a
obiectivului turistic „TREPTELE ROMANE” care atestă 2000 de ani de extracţie a
aurului în zona Ruda Brad, obiectiv înscris în Lista monumentelor istorice aprobate prin
Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2361/2010 pentru modificarea Anexei nr. 1 la
Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute, precum şi
a Galeriei de cercetare geologică din acelaşi perimetru minier,  au fost identificate trei
loturi de teren – proprietatea Statului Român, acestea nefăcând obiectul legilor fondului
funciar şi a legilor de revendicare a proprietăţii. Celor trei parcele identificate anterior şi
preluate în domeniul public al Municipiului Brad prin H.C.L. nr. 84/2014, li se adaugă
parcela identificată prin C.F. nr. 65433 Ruda Brad, nr. top. 723/c,  în suprafaţă de 1.311
mp. proprietatea Statului Român.

Întrucât suprafaţa reală măsurată nu corespunde suprafeţelor tabulare după notarea
în evidenţele Cărţii Funciare a proprietăţii Municipiului Brad - domeniul public, se va
comanda efectuarea unei expertize topografice cu suprafeţele reale măsurate în scopul
iniţierii unei acţiuni de rectificare a suprafeţelor  tabulare.

În contextul celor prezentate şi ţinând cont de Referatul nr. 12946/22.04.2015 al
Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus completarea inventarului domeniului public al Municipiului
Brad, atestat prin H.G.R. nr. 1352/2001, cu modificările şi completările aduse prin
H.G.R. nr. 354/2007, cu  imobilul – teren  identificat prin  C.F. nr. 65433 Ruda Brad, nr.
topo. 723/c, cu o suprafaţă tabulară de 1311 mp.;

Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
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Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
consilierilor locali în funcţie,  respectiv  11 consilieri locali.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” 1
consilier lipsă vot (Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
50 /2015 privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, iese din sală.

Punctul nr. 8. Proiectul de hotărâre privind repartizarea  locuinţei  de serviciu
situată  în Brad,  str. Vânătorilor, bloc CX24, et. III, ap.11, judeţul Hunedoara.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  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.
13.220/23.04.2015, Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul
Primăriei Municipiului Brad face cunoscut faptul că în evidenţa biroului există o cerere
pentru repartizarea unei locuinţe de serviciu, respectiv cererea nr. 2550/22.01.2015 a
doamnei dr. Ştirbu Loredana,  medic specialist oftalmolog în cadrul Spitalului
Municipal Brad.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2015 a fost completat fondul locuinţelor
de serviciu al Municipiului Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2014,
cu locuinţa nr. 11 situată în Brad, strada Vânătorilor, blocul CX24.

În urma analizării dosarului aferent cererii doamnei dr. Ştirbu Loredana, Comisia
pentru analizarea cererilor de locuinţe sociale a constatat că aceasta îndeplineşte
condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe de serviciu, sens în care a întocmit un
proces verbal prin care a propus repartizarea  locuinţei doamnei dr. Ştirbu Loredana.

Întrucât locuinţa necesită o serie de lucrări de reabilitare, a propus ca predarea -
primirea acesteia să se facă în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad, dezbaterea
prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, 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
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iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
consilierilor locali în funcţie,  respectiv  11 consilieri locali.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2
consilieri locali „lipsă vot” (Cristian Serafim Leucian, Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 51 /2015 privind repartizarea  locuinţei  de serviciu
situată  în Brad,  str. Vânătorilor, bloc CX24, et. III, ap.11, judeţul Hunedoara.

Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al  S.C.  TERMICA BRAD  S.A..

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere adresa  S.C.
TERMICA BRAD S.A. nr.811/21.04.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 12984/22.04.2015  prin care se solicită aprobarea de către Consiliul Local al
Municipiului Brad a bugetului de venituri şi cheltuieli al acestei societăţi pe anul 2015,
am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus  cele solicitate.

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat în Adunarea Generală a
Acţionarilor de la S.C.TERMICA BRAD S.A. prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/26.03.2015.

Astfel se estimează pentru anul 2015 venituri totale de 10.639 mii lei şi cheltuieli
totale de 8.342 mii lei, cu un rezultat brut de 2.297 mii lei.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
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citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii  consilierilor locali
prezenţi la şedinţă,  respectiv  8 consilieri locali.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2
consilieri locali „lipsă vot” (Cristian Serafim Leucian, Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al  S.C.  TERMICA BRAD  S.A..

Punctul nr. 10. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr. 109/2014 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a
cheltuielilor neeligibile aferente  proiectului „MODERNIZARE DC -16 BRAD –
RUDA BRAD, km 3+300-km 5+400”.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  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.
12363/20.04.2015, Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii propune, în
urma actualizării Devizului General după finalizarea procedurilor de achiziţie publică şi
după încheierea contractului de execuţie de lucrări,  aprobarea modificării sumei care
reprezintă contribuţia bugetului local la compensarea cheltuielilor neeligibile, aferente
proiectului „MODERNIZARE DC-16 BRAD – RUDA BRAD,  km 3+300-km 5+400”
de la suma de 52.102 lei cu T.V.A. care a fost cuprinsă în Lista Sinteză a lucrărilor de
investiţii pe anul 2014, cap. Documentaţii tehnico-economice, la suma de 23.425,69 lei
cu T.V.A. care este cuprinsă în Lista –Sinteză a lucrărilor de investiţii pe anul 2015,
cap.84 – Transporturi.

În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de prevederile legale în vigoare, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate, respectiv
modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 109/2014.

Revine în sală domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
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domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian
Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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 şi 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.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier local „lipsă vot” (Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr. 53/2015 pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
109/2014 privind  aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor
neeligibile aferente  proiectului „MODERNIZARE DC -16 BRAD – RUDA BRAD,
km 3+300-km 5+400”.

Punctul nr. 11. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor
de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna februarie
2015.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  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 adresele înregistrate la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 12.211/17.04.2015, nr. 11768/09.04.2015, nr.
11639/08.04.2015, şi nr. 11991/15.04.2015 unităţile de învăţământ din Municipiul Brad
solicită aprobarea decontării contravalorii transportului personalului didactic şi didactic
auxiliar, care se deplasează de la localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în
municipiul Brad) şi retur, pentru luna martie 2015 şi restanţa pentru lunile decembrie
2014, ianuarie 2015 şi februarie 2015.

În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Procesul verbal de inspecţie nr.
12389/20.04.2015 al Compartimentului Audit Public Intern, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea decontării contravalorii transportului la şi de la
locul de muncă a  personalului susmenţionat pentru luna martie  2015 şi restanţa pentru
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lunile decembrie 2014, ianuarie 2015 şi februarie 2015, în sumă de 8.013,40 lei după
cum urmează:

- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad 1.555,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea   Sântimbreanu” Brad 2.166,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad 1.578,00  lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad 156,00  lei (restanţă)
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad 2.558,40  lei
Precizează că în articolul 6 al proiectului de hotărâre a propus decontarea

drepturilor băneşti numai după virarea sumelor din bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş,
dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor
locali în funcţie,  respectiv 9 consilieri locali.

Revine domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2015 privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare pentru luna
februarie 2015.

Suplimentar. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiilor
Tehnico – Economice şi a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE  DC 170 B BRAD - MESTEACĂN
KM 0+000-5+750” MUNICIPIUL  BRAD,  JUDEŢUL HUNEDOARA.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  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 cadrul preocupărilor
administraţiei publice locale de modernizare şi reabilitare a reţelei rutiere, s-a promovat
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proiectul nr.418/2014, întocmit de S.C SERCOTRANS S.R.L. Deva,
„MODERNIZARE D.C. 170 B BRAD-MESTEACĂN KM 0+000-5+750”, Municipiul
Brad, jud. Hunedoara.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 16/2015, s-a aprobat
Devizul General al obiectivului  în valoare de 8.532.800 lei cu TVA inclus, din care
C+M = 7.302.553 lei, devansarea aprobării acestuia anterior aprobării Documentaţiei
Tehnice fiind necesară pentru cuprinderea acestui obiectiv de investiţii în Lista - Sinteză
a M.D.R.A.P. spre finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin
O.U.G. nr. 28/2013.

Acest obiectiv vizează consolidarea structurii rutiere, canalizarea pluvială pe
întregul drum clasificat, în lungime de 5,75 km, şi covor asfaltic, din care  1,25 km va fi
prevăzut cu pistă pentru ciclişti şi 2 benzi rutiere.

Dată fiind valoarea mare a lucrării, care nu poate fi suportată din veniturile proprii
ale bugetului local, s-au întreprins demersuri pentru cuprinderea obiectivului în Lista
Sinteză de Investiţii a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
pentru a beneficia de schema de finanţare reglementată prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013 şi Ordinul M.D.R.A.P. nr.
1851/2013, modificat prin Ordinul nr. 158/14.01.2015.

Valoarea cofinanţării proiectului de investiţii „MODERNIZARE D.C. 170 B
BRAD-MESTEACĂN KM 0+000-5+750”, Municipiul Brad, jud. Hunedoara este de
359.639 lei cu T.V.A., sumă ce reprezintă contribuţia bugetului local la compensarea
cheltuielilor neeligibile.

Investiţia va fi eşalonată pe o durată de 2 ani, 2015-2016, din care pentru anul I în
Bugetul  local al Municipiului Brad pe 2015 s-a prevăzut suma de 100.000 lei cu T.V.A.
iar pentru anul II de investiţie va fi alocată  suma de 259.639 lei cu T.V.A.

Având în vedere importanţa acestui obiectiv precum şi ţinând seama de referatul
nr. 13270/24.04.2015 al Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului Investiţii am iniţiat
proiectul de hotărâre prin care am propus aprobarea Documentaţiilor Tehnico –
Economice şi a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru
obiectivul de investiţii „MODERNIZARE  DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM
0+000-5+750” MUNICIPIUL  BRAD,  JUDEŢUL HUNEDOARA.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian
Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de
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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.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.55/2015 privind aprobarea  Documentaţiilor
Tehnico – Economice şi a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE  DC 170 B BRAD -
MESTEACĂN KM 0+000-5+750” MUNICIPIUL  BRAD,  JUDEŢUL
HUNEDOARA.

Suplimentar. 2. Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a
unei suprafeţe de teren de 1.083 mp.,  proprietatea publică a Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  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 înregistrată la Primăria
Municipiului Brad sub nr. 21780/2014,  S.C DAHAENGIDA S.R.L. Bucureşti şi-a
exprimat intenţia de a amenaja în zona municipiului Brad o balastieră (sortare şi spălare
agregate minerale).

În acest scop s-a identificat o parcelă de teren liberă, în suprafaţă de 1.083 mp.,
situată în satul Ţărăţel, între linia CFI şi digul Crişului Alb, în vecinătatea pompelor de
la Sanatoriul TBC, înscrisă  în C.F. nr. 64989 Brad, nr. cadastral 64989, proprietatea
publică a Municipiului Brad.

În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 13253/24.04.2015 al
Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren
identificată.

A  propus, de asemenea, ca preţul de pornire al licitaţiei să fie 2 lei/mp./lună,
conform prevederilor  H.C.L. nr. 125/2014 privind aprobarea 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, pentru anul 2015, precum şi aprobarea
Caietului de sarcini şi a componenţei comisiei de licitaţie.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier
local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat.
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Domnul consilier local, Mircea Incău, iese din sală.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, întreabă care este impactul
proiectului asupra mediului.

Domnul Aurel Vasile Circo, Viceprimarul Municipiului Brad, răspunde că la data
solicitării acestui teren în vederea obţinerii acordului de principiu al consiliului local,
solicitantul a dat asigurări că deţine acordurile Agenţiei Naţionale pentru Resurse
Minerale, Companiei Naţionale Apele Române şi Agenţiei de Protecţie a Mediului.
Aceste avize/acorduri se vor solicita prin Certificatul de urbanism şi vor condiţiona
emiterea Autorizaţiei de construire. La această fază, viitorul investitor are nevoie de un
contract asupra terenului pentru a - şi putea începe demersurile pentru autorizarea
construcţiei şi promovare investiţiei.

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, exprimă părerea că după finalizarea
exploatării agregatelor de balastieră este potrivit a se solicita amenajarea unui bazin
piscicol care să rămână în proprietatea publică a localităţii.

Domnul Primar, Florin Cazacu, constatând unele controverse în dezbaterile
prezentate, propune consiliului local amânarea adoptării unei hotărâri şi invitarea
investitorului la următoarea şedinţă de consiliu pentru a-şi prezenta proiectul.

Revine domnul consilier local, Mircea Incău.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot amânarea proiectului de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” SE AMÂNĂ.

Suplimentar. 3. Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică a unei suprafeţe de 9 mp. teren, proprietatea publică a Municipiul Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în urma unei solicitări pentru
concesionarea unei parcele de teren, în suprafaţă de 9 mp., teren adiacent blocului 43 de
pe strada Avram Iancu, Municipiul Brad, în scopul amenajării unui spaţiu de expunere a
unor utilaje pentru grădinărit, instituţia noastră a identificat terenul solicitat ca fiind
proprietatea publică a Municipiului Brad şi a făcut demersuri pentru dezmembrarea şi
intabularea acestuia.

Astfel, identificarea topografică a parcelei de teren este C.F. nr. 64788 Brad, nr.
cadastral 64788.

Pentru aplicarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unui bun
proprietatea publică a Municipiului Brad, s-a comandat  un  Raport de evaluare în
vederea stabilirii preţului minim ( redevenţă) de pornire a licitaţiei publice. Conform
acestuia preţul de pornire al licitaţiei este de 61,68 lei/mp./an, urmând ca redevenţa
anuală finală să se stabilească în urma ofertelor depuse.

Spaţiul de expunere va avea un caracter provizoriu,  pe o perioadă determinată de
5 ani.
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În contextul celor de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 13.253/24.04.2015 al
Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea celor solicitate.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier
local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Vasile Podaru, propune ca din comisia de licitaţie să facă
parte domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian.

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, refuză să facă parte din această
comisie.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, propune ca din comisia de licitaţie să
facă parte domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely.

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 6 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, Vasile Podaru, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.

După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile
Podaru, a invitat consilierii la vot.

După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen-Irina Bora,
Secretar al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, a prezentat procesul verbal întocmit
cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost ales cu 15
voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely,
să facă parte din comisia de licitaţie  privind închirierea prin licitaţie publică a unei
suprafeţe de 9 mp. teren, proprietatea publică a Municipiul Brad iar ceilalţi membri ai
comisiei fiind aleşi cu 16 voturi „pentru”.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv
în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor
art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a 2/3 din numărul consilierilor
locali în funcţie,  respectiv  11 consilieri locali.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
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adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2015 privind concesionarea prin licitaţie
publică a unei suprafeţe de 9 mp. teren, proprietatea publică a Municipiul Brad.

Suplimentar. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru
eliberarea  carnetului  de comercializare a produselor agricole  şi a vizei semestriale  a
atestatului de producător.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  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 Legea nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol a fost
abrogată Hotărârea Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a
certificatelor de producător.

Noul act normativ reglementează modul de desfăşurare a activităţilor economice,
de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole
proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse. Totodată, noul act normativ
stabileşte noile documente care trebuie deţinute de cei care desfăşoară astfel de activităţi
şi anume:

Atestatul de producător – document eliberat persoanei fizice  care desfăşoară
activitate economică în sectorul agricol şi care atestă calitatea de producător agricol
persoană fizică;

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol – documentul
utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător agricol pentru exercitarea
actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în
fermă /gospodăria proprie.

Ambele documente se eliberează de către primării. Costurile generate de tipărirea
acestor documente, potrivit prevederilor art. 5 alin. 2 şi art. 8 alin. 2 din Legea nr.
145/2014, „se suportă de către consiliile judeţene, iar sumele cheltuite de acestea se
recuperează  prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea
acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţii
executive”.

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător este în cuantum de 88 lei şi este
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 158/2014 privind stabilirea nivelurilor
impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad  pentru anul  2015.

Raportat la aspectele evidenţiate mai sus şi având în vedere Referatul nr.
14.178/29.04.2015 al Compartimentului Agricol am propus aprobarea taxei pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol de 18 lei şi taxa
viză semestrială atestat de producător de 4 lei.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local,
Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
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apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian
Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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. c 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, Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2015 privind aprobarea taxelor pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor agricole şi a vizei semestriale
a atestatului de producător.

Punctul nr. 12. Informarea nr. 12.822/21.04.2015 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.

Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.

Suplimentar 5. Adresa nr. 14.027 /28.04.2015 a SC ENERGY SERV S.R.L.
Bucureşti prin care  se aduce la cunoştinţă Consiliului local că, miercuri 6 mai 2015 vor
fi finalizate acordurile şi convenţiile legale necesare pentru finanţarea/ implementarea
proiectului – realizare Centrală Termică în cogenerare de înaltă eficienţă pe biomasă în
Municipiul Brad.

Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.

Suplimentar 6. Adresa nr. 2865/30.04.2015 a Spitalului Municipal Brad prin
care este informat consiliul local că s-a refuzat încheierea contractului  pe anul 2015 cu
C.J.A.S. Hunedoara, deoarece acesta este mai mic decât în perioada 01.07.2014-
31.12.2014 astfel:

Contract lunar 2014 - 735.912 lei;
Contract lunar 2015 - 713.143 lei.
Totodată, se arată că datorită încadrării unui număr de 4 medici specialişti au

crescut atât cheltuielile medii lunare cu salariile, cât şi cheltuielile cu medicamente,
materiale sanitare, reactivi, dezinfectanţi, deoarece au crescut serviciile medicale
acordate şi în principal intervenţiile chirurgicale, intervenţii care presupun cheltuieli
suplimentare. Mai arată că începând cu 01.07.2015 vor mai creşte cheltuielile de
personal cu suma de 18.225 lei/lună conform O.U.G. nr. 70/2014.

Suma totală a cheltuielilor lunare se ridică la suma de 100.065 lei.
Domnii consilieri locali au luat act despre aceste aspecte.
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Se trece la următorul punct şi anume: DIVERSE.

- Adresa nr. 57/28.04.2015 a C.M.I. DR. COTROAZĂ –DOBROMIR
MIHAELA prin care, urmare acordului de principiu de modernizare a cabinetului
medical în care-şi desfăşoară activitatea, aprobat în şedinţa consiliului local din luna
martie 2015, anexează oferta şi devizul de lucrări în vederea aprobării.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că întrucât acestea nu sunt
concludente, executivul va solicita a se reveni cu informaţii complexe şi complete.

Domnii consilieri locali au luat act de acestea.

Adresa nr. 67/28.04.2015 a C.M.I. DR. COTROAZĂ – DOBROMIR
MARIUS-RELU prin care, urmare acordului de principiu de modernizare a cabinetului
medical în care-şi desfăşoară activitatea, aprobat în şedinţa din luna martie 2015
anexează oferta şi devizul de lucrări în vederea aprobării.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că întrucât acestea nu sunt
concludente, executivul va solicita a se reveni cu informaţii complexe şi complete.

Domnii consilieri locali au luat act de acestea.

Adresa nr.  4/29.04.2015 a C.M.I. „PULS” prin care solicită aprobarea înlocuirii
geamurilor exterioare ale cabinetului medical în care-şi desfăşoară activitatea.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că  întrucât adresa nu are anexat un
deviz de lucrări, executivul va solicita a se reveni cu documentaţia necesară în vederea
analizării şi, eventual, aprobării ei.

Domnii consilieri locali au luat act despre aceasta.

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de
30.04.2015.

Brad, 30.04.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 SECRETAR,

VASILE PODARU                                                   CARMEN-IRINA  BORA


