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R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat azi, 30 mai  2013, cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară
din data de 30 mai 2013 s-a făcut în data de 24.05.2013 prin Dispoziţia nr.
242/24.05.2013 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 24.05.2013, 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, domnul
Băda Viorel, al cărui mandat de consilier local s-a validat astăzi, ulterior fiind
prezenţi şi ceilalţi doi  consilieri locali în funcţie care şi-au anunţat întârzierea.

În calitate de invitaţi au participat  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 30 aprilie  2013 care se
aprobă  cu  unanimitate de voturi .

În continuare doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, îl
invită pe domnul Preşedinte de şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj,  să  preia conducerea
şedinţei.

Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă  Ovidiu Nicolae Jurj,
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îl roagă pe domnul Primar să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local –

iniţiat de primarul municipiului Brad.
2. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Băda Viorel.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului

Local Brad nr. 81/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate – iniţiat de
primarul municipiului Brad.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Brad, aparatul
permanent al Consiliului Local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile
publice din subordinea Consiliului Local Brad pentru anul 2013 – iniţiat de
primarul municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a autoturismului
DACIA 1310, cu numărul de înmatriculare HD 09 PMB, valorificarea acestuia
prin Programul Naţional de Stimulare a înnoirii parcului auto şi achiziţionarea
unui nou autovehicul– iniţiat de primarul municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre privind  alocarea unei sume pentru sărbătorirea Zilei
de 1 Iunie 2013 – Ziua Internaţională a Copilului – 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 modificarea art. 1 alin. 1 din Hotărârea
Consiliului Local Brad nr. 16/2011 – iniţiat de primarul municipiului Brad.

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării de finanţare
nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Brad persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor /fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad,
cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept
privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor
obiective de interes public local – iniţiat de primarul municipiului Brad.
        10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Convenţiei de Colaborare încheiată
între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului Brad.
          11. Informarea nr.7878/23.05.2013 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
        12. Analizarea şi discutarea adresei nr.7301/09.05.2013 a SC ALPIN 57 LUX
SRL.
             13. Diverse.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj, întreabă dacă sunt
suplimentări  la proiectul ordinii de zi.

Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită suplimentarea ordinii de zi cu:
1.Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad

nr. 96/2012.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi,

domnul Preşedinte de şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj, supune aprobării suplimentarea
propusă  şi cu  unanimitate de voturi „pentru” se aprobă.
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Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj,  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 validarea mandatului unui
consilier local.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj, 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 al Municipiului Brad nr. 46/30.04.2013 s-a luat act de încetarea mandatului
de consilier local al domnului Ienci Voicu Daniel ca urmare a demisiei acestuia din
calitatea sa de consilier local.

 Urmare acestui fapt,  Uniunea Social Populară - Filiala Judeţeană
Hunedoara, prin adresa nr.69/10.05.2013 ne-a confirmat că următorul supleant
trecut pe lista de candidaturi a Uniunii Social Populare Brad la alegerile locale din
iunie 2012 este domnul Băda Viorel din partea PNŢCD.

Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus validarea mandatului de consilier local al domnului Băda Viorel în
Consiliul Local al Municipiului Brad.

Domnul Consilier local,  Aurel Vasile Circo,  dă citire raportului Comisiei
de validare  precum şi a procesului-verbal încheiat cu ocazia  şedinţei de validare.

Domnul Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj,  întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj, 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, lit. a  din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
necesită votul majorităţii  membrilor prezenţi,  respectiv 8 consilieri locali.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Jurj Ovidiu Nicolae,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali  „lipsă vot” (Kiszely Fabius Tiberiu şi Străuţ Florin
Ioan) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2013 privind validarea
mandatului unui consilier local.

Punctul nr. 2. Depunerea jurământului de către domnul consilier local
Băda Viorel.

Domnul consilier local, Băda Viorel depune jurământul într-un cadru
solemn.

Domnul Primar, Florin Cazacu îi urează bun-venit în rândul consilierilor
locali şi, totodată, îl felicită pe domnul Consilier local Băda Viorel.
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Punctul nr. 3 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 81/2012 privind organizarea comisiilor
de specialitate.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru
a prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că,  urmare a demisiei domnului
consilier local Ienci Voicu Daniel din Consiliul local al municipiului Brad se
impune modificarea componenţei Comisiei nr. 2 de urbanism, amenajarea
teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură şi a  Comisiei nr. 5 pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ,  întrucât domnul consilier
local  făcea parte din aceste  comisii.

Având în vedere că pe locul  vacant al domnului consilier Ienci Voicu Daniel
s-a validat mandatul de consilier local al domnului Băda Viorel, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus modificarea Anexei la  Hotărârea Consiliului
Local nr. 81/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate în sensul înlocuirii
domnului consilier local Ienci Voicu Daniel cu  domnul consilier local  Băda
Viorel.

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, Ovidiu Nicolae Jurj, întreabă dacă mai sunt
alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj, 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
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15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali  „lipsă vot” (Kiszely Fabius Tiberiu, Străuţ
Florin Ioan) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2013 pentru
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 81/2012 privind
organizarea comisiilor de specialitate.

Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Organigramei
şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului
Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local Brad, pentru
instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului
Local Brad pentru anul 2013.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj, 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. 54/04.01.2013,
Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara,  ne-a comunicat numărul maxim de 154
de posturi pentru municipiul Brad pentru anul 2013,  determinat potrivit Anexei
care face parte integrantă din OUG nr.63/2010 şi a numărului de locuitori ai
municipiului Brad la data de 01.01.2012, comunicat de către Direcţia Judeţeană de
Statistică Hunedoara.
      Astfel, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local Brad,
pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului
Local Brad deţine 154 de posturi.
           Pe lângă cele 154 posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art.
III alin.2 din OUG nr. 63/2010, avem 113 posturi la „asigurări şi asistenţă „-68.02
finanţate din bugetele locale şi capitolul bugetar” sănătate ”-66.02 şi  179 posturi la
„învăţământ” -65.02 .
            Faţă de cele de mai sus, având în vedere dispoziţiile legale în vigoare şi
pentru o bună funcţionare a Primăriei Municipiului Brad şi a Consiliului Local
Brad, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local Brad, pentru
instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local
Brad vor suferi anumite modificări de structură şi organizare, precum şi de
transformare a unui post de natură contractuală în funcţie publică de execuţie.
          Astfel, Compartimentul de audit intern şi management al calităţii rezultă
din unificarea Compartimentului de audit intern  cu Compartimentul de
management al calităţii; Biroul urbanism, amenajarea teritorială, investiţii  are :
1 post de şef birou ocupat şi va avea în structura sa 2 compartimente: -
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi Compartimentul Investiţii;
Serviciul buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale are : 1 post de şef
serviciu ocupat şi va avea  în structura sa 2 compartimente: Compartimentul buget,
finanţe, contabilitate şi Compartimentul taxe şi impozite locale; Compartimentul
autoritate tutelară, secretariat-administrativ se va modifica astfel: partea de
autoritate tutelară  se va uni cu Compartimentul juridic şi va deveni
Compartimentul juridic şi autoritate tutelară ; Compartiment Registratură şi
Compartiment Secretariat .
          În cadrul Compartimentului Juridic şi Autoritate Tutelară va fi trecut postul
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de consilier juridic de natură contractuală de la aparatul permanent al Consiliului
Local al municipiului Brad ocupat de domnişoara David Mihaela care presupune
exercitarea atribuţiilor de prerogativă publică conform art. 2, alin.3 din Legea nr.
188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare şi ţinând cont de pregătirea profesională în domeniul
juridic, precum şi de vechimea în specialitatea studiilor de peste 9 ani.

Aparatul permanent al Consiliului Local al municipiului Brad va fi format din
2 compartimente:

- 1 compartiment sprijin asociaţii de proprietari în care există 1 post de
natură contractuală vacant.

Precizează că în urma  modificărilor expuse mai sus, numărul maxim de
posturi (154) nu se modifică, încadrându-se în prevederile O.U.G. nr. 63/2010.
         În urma obţinerii Avizului nr. 11965/2013 al Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici Bucureşti, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul
de specialitate al Primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului
Local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea
Consiliului Local al municipiului Brad cu cele 154 de posturi se prezintă astfel:
- 2 posturi demnitari (primar + viceprimar);
- 1 post secretar – funcţie publică de conducere;
- 5 posturi funcţii publice de conducere;
- 57 posturi funcţii publice de execuţie;
- 5 posturi de conducere de natură contractuală;
- 84 posturi de execuţie de natură contractuală.

Menţionează că, în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Brad
va fi trecută Cantina de ajutor social, pe lângă asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap şi asistenţii medicali comunitari, care sunt plătiţi de la Capitolul bugetar
68.02  “Asigurări şi asistenţă socială” şi capitolul 66.02 “Sănătate”.

Ulterior obţinerii avizului A.N.F.P., au intervenit o serie de modificări în
Statul de Funcţii, modificări care, potrivit prevederilor legale în vigoare, nu
necesită AVIZ A.N.F.P. Aceste modificări constau în: încetări contracte/rapoarte
de muncă/serviciu; angajări personal contractual; transformări funcţii publice
vacante; modificare denumire contractuală (subinginer cadastru IA în inginer
cadastru debutant); definitivări perioade  de stagiu poliţişti locali.

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.
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Domnul Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali  „lipsă vot” (Kiszely Fabius Tiberiu, Străuţ Florin
Ioan) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2013 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local
Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea
Consiliului Local Brad pentru anul 2013.

Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a
autoturismului DACIA 1310, cu numărul de înmatriculare HD 09 PMB,
valorificarea acestuia prin Programul Naţional de Stimulare a înnoirii
parcului auto şi achiziţionarea unui nou autovehicul.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj, 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, autoturismul DACIA - 1310 a
fost preluat prin transfer de la Inspectoratul de Stat în Construcţii – Filiala Jud.
Hunedoara, începând cu anul 2003, după o utilizare de 7 ani  la primul deţinător.
A realizat, cumulat, o durată de serviciu de 17 ani, timp în care a înregistrat un
rulaj de aproximativ 280.000 km parcurşi, fără a fi  supus unei reparaţii capitale.
Începând  cu anul 2005, această marcă de autoturisme a fost scoasă din fabricaţie,
iar după 2 ani   s-a sistat şi fabricarea  pieselor de schimb pentru întreţinere şi
reparaţii.

La ultima inspecţie tehnică periodică, autoturismul a fost respins ca
necorespunzător pentru siguranţa în circulaţia rutieră, devenind astfel inactiv.

Din acest motiv,  în BVC - 2013 a fost cuprinsă poziţie de dotare şi alocată o
sumă pentru achiziţionarea unui autovehicul nou, marca DACIA DUSTER
LAUREATE  4x4, 1500 cmc, 110CP, în valoare totală de 15.990 Euro, cu plata în
rate şi prin înscrierea în Programul Naţional de stimulare a înnoirii  parcului auto
pe 2013, aprobat de Ministerul Mediului, în baza căruia se poate beneficia de o
primă de casare de 1500 Euro. Autovehiculul propus spre achiziţionare va fi
înregistrat ca autoutilitară de teren şi nu va avea regim de autoturism. Valoarea de
ofertă se încadrează în prevederile OUG nr. 68/2012 actualizată, care prin art. IV,
alin.8 interzice achiziţionarea de autoturisme cu capacitatea cilindrică mai mare de
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1600 cmc şi cu valoare mai mare de 18.000 Euro cu TVA.
În baza celor prezentate, precum şi a documentelor anexate, respectiv Nota

de Fundamentare şi Raportul Tehnic Justificativ, a  iniţiat prezentul proiect de
hotărâre,  prin care a  propus aprobarea scoaterii din funcţiune  a autoturismului
DACIA-1310 şi valorificarea în starea fizică în care se află prin Programul
Naţional de stimulare a înnoirii parcului auto, respectiv achiziţionarea unui
autovehicul DACIA DUSTER LAUREATE 4x4, 1500 cmc, 110 CP, care este
cuprins în BVC-2013 şi în Programul Anual de Achiziţii Publice.

Domnul Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj,  menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic  din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de
şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”,  2 consilieri locali  „lipsă vot” (Kiszely Fabius Tiberiu, Străuţ Florin
Ioan) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.54/2013 privind scoaterea din
funcţiune a autoturismului DACIA 1310, cu numărul de înmatriculare HD 09
PMB, valorificarea acestuia prin Programul Naţional de Stimulare a înnoirii
parcului auto şi achiziţionarea unui nou autovehicul.

Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume pentru
sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2013 – Ziua Internaţională a Copilului .

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj, 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.
7883/23.05.2013 al Casei de Cultură Brad se face cunoscut faptul că în
Programul principalelor manifestări cultural artistice şi educative aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 6/2013 s-au prevăzut manifestări cultural -
artistice, educative şi sportive dedicate Zilei Internaţionale a Copilului.

Cu acest prilej în Parcul Tineretului s-a propus organizarea unui spectacol la
care vor participa unităţi de învăţământ preşcolar, gimnazial şi liceal din
Municipiul Brad, precum şi a unor concursuri tematice cu acordare de premii şi
diplome, constând în: cros pe străzile 1 Iunie, respectiv str. Libertăţii, un concurs
de desene şi un concurs de îndemânare cu bicicleta în Parcul Tineretului.

Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al Municipiului Brad, de la
capitolul bugetar  67.02 – Cultură, recreere şi religie, pentru aceste manifestări  în
aer liber.

Domnul Consilier local,  Aurel Vasile Circo,  dă citire raportului Comisiei
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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, Ovidiu Nicolae Jurj întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar precizează că această sumă de 10.000 lei este una maximală
şi că este posibil ca ea să nu fie cheltuită în totalitate. Precizează, de asemenea, că
această manifestare nu este o noutate pentru instituţia noastră, ea a fost organizată
în fiecare an.

 Domnul Preşedinte de şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciul buget, finanţe,
contabilitate, impozite şi taxe 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,
hotărârea necesită votul majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 consilieri.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de
şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali  „lipsă vot” (Kiszely Fabius Tiberiu, Străuţ Florin
Ioan)  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.55/2013 privind  alocarea unei
sume pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2013 – Ziua Internaţională a
Copilului .

Punctul nr.7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj, 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
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prin care a propus aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenţionat pe luna
aprilie 2013 în sumă de 4.230,51 lei după cum urmează:

- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad 586 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu”– Şcoala Generală ,,Mircea   Sântimbreanu”

1.309 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” – Şcoala Generală ,,Horea,Cloşca şi Crişan”

1.043,94 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad 1.291,57 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,  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, Ovidiu Nicolae Jurj,  menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe,
contabilitate, impozite şi taxe 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 membrilor prezenţi, respectiv  9 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
„pentru”, 2 consilieri locali  „lipsă vot” (Kiszely Fabius Tiberiu, Străuţ Florin
Ioan)  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2013 privind aprobarea
decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.

Ajung domnii consilieri locali:  Kiszely Fabius Tiberiu, Străuţ Florin Ioan.

Punctul nr. 8. Proiectul de hotărâre privind  modificarea art. 1 alin. 1
din Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 16/2011.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj, 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.
7454/14.05.2013 al Stării Civile, din care rezultă necesitatea modificării taxei
pentru îndeplinirea procedurii de divorţ, a  iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus modificarea art. 1 alin. 1 din  Hotărârea Consiliului Local Brad nr.
16/2011, în sensul majorării acestei taxe de la 400 lei la 500 lei.
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Precizează că taxa pentru eliberarea duplicatului certificatului de divorţ, în
caz de pierdere sau deteriorare va rămâne aceeaşi, respectiv 150 lei.

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, Ovidiu Nicolae Jurj, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de
şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.57/2013 privind
modificarea art. 1 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 16/2011.

Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de
finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Brad
persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor /fundaţiilor/organizaţiilor
fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea
pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate
juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi
nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj, 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 în urma solicitărilor de
finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad în anul 2013,
înaintate de către persoanele fizice autorizate/atestate, de
asociaţii/fundaţii/organizaţii fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, care
îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Brad, de cultele religioase române
cu personalitate juridică, cluburile sportive de drept privat care desfăşoară
activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public
local, comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.127/2012, cu
respectarea prevederilor legale şi a principiilor de atribuire a contractelor de
finanţare nerambursabilă propune, conform Procesului Verbal nr.7945/23.05.2013,
întocmit de către aceasta, alocarea anumitor sume de bani către cei care au depus
documentele.
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Prin Referatul nr.7972/24.05.2013 al Serviciului buget, finanţe,
contabilitate, taxe şi impozite locale se propune, în limitele prevăzute de către
bugetul local, acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al
Municipiului Brad următoarelor:

- Coroi Livia -   3.000 lei
- ,,EMPI KARATE” CLUB BRAD - 10.000 lei
- Biserica Ortodoxă Română Valea Brad -   6.000 lei
- Parohia Ortodoxă Română Mesteacăn - 14.000 lei
- Asociaţia Sportivă ,,Metalul” Crişcior - 25.000 lei
- Clubul Sportiv ,,Armata - Aurul” Brad - 90.000 lei
- Parohia Ortodoxă Brad III - 30.000 lei

 Faţă de cele de mai sus, a  iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea celor solicitate. La acest proiect se ataşează în copie anunţul  de
participare la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea
de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Brad pe anul 2013
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 68/2013, pe site-ul Primăriei
Municipiului Brad, precum şi în publicaţiile de interes local: Mesagerul
Hunedorean şi în Accent Media.

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,  Ovidiu Nicolae Jurj, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Leaha Ştefan Dorel, precizează că se bucură pentru
că reuşim să susţinem financiar asemenea entităţi, mai ales Empi Karate Club
Brad care au avut merite deosebite, obţinând un număr mare de medalii la
concursurile la care au participat.

Domnul Primar precizează că, în opinia dumnealui, toţi au merite deosebite
şi nevoie de ajutor financiar şi e păcat că nu avem bani mai mulţi pentru că avem
potenţial care merită susţinut şi încurajat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj, 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
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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,  Ovidiu Nicolae  Jurj, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea  Consiliului Local nr. 58/2013 privind aprobarea
acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului
Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/ fundaţiilor/
organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi
desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române
cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară
activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes
public local.

Punctul nr. 10. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Convenţiei de
Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj, 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 adresa nr.
11843/25.04.2012 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara prin care solicită încheierea unei Convenţii de Colaborare între
Consiliul local Brad – Serviciul Public de Asistenţă Socială şi direcţia
susmenţionată, a iniţiat prezentul proiectul de hotărâre prin care a propus  cele
solicitate.

Menţionează că la încheierea acestei Convenţii de Colaborare s-a ţinut cont
de colaborarea dintre Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea
Consiliului local Brad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Hunedoara, în vederea sprijinirii echipei mobile de intervenţie în caz de
abuz, neglijare şi exploatare a copiilor de pe raza municipiului Brad.

În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea Primarului
Municipiului Brad pentru a semna Convenţia de Colaborare încheiată între
Consiliul Local al Municipiului Brad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Hunedoara.

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.

Domnul Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj, 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. 2 lit. a  din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
necesită votul majorităţii membrilor prezenţi,  respectiv 9 consilieri locali.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2013 privind  aprobarea
Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului
Brad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara

Punctul nr. 1 suplimentar. Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 96/2012.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ovidiu Nicolae Jurj, 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 Dispoziţia
Primarului municipiului Brad nr. 586/13.09.2012 privind încetarea contractului
individual de muncă al domnişoarei Gurban Ramona – medic veterinar în cadrul
Primăriei municipiului Brad, începând cu data de 17.09.2012, se impune
modificarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor
transmisibile la animale.

Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus modificarea H.C.L. nr. 96/2012 în sensul înlocuirii susnumitei
cu   domnul  Chindriş Vasile – consilier, cls. I,  gr. superior  la compartimentul
agricol şi cadastru  din  cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Brad.

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, Ovidiu Nicolae Jurj, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

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

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2013 pentru modificarea
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Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 96/2012.

Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 7878/23.05.2013 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. 7301/23.05.2013 a  S.C.
ALPIN  57  LUX  SRL care solicită aprobarea amplasării unor tonete de
îngheţată în suprafaţă de 5,5 mp. pe domeniul public al Municipiului Brad.

Se constată că Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat a
identificat două amplasamente posibile: unul în vecinătatea Administraţiei
Financiare Brad, altul în apropierea Muzeului Aurului Brad.

Domnul Consilier local, Duşan Gheorghe Adrian, precizează că ar fi bine ca
acest chioşc să fie amplasat cât mai aproape de Muzeul Aurului, respectiv între
blocul 9 şi Banca Comercială Română, motivat de faptul că vin foarte  mulţi
vizitatori la Muzeul Aurului, mai ales copii şi nu consideră că ar fi tocmai bine ca
aceşti copii să fie nevoiţi să tot traverseze strada pentru a-şi cumpăra îngheţată.

Domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că acolo se intenţionează a se
amplasa un chioşc  de orientare turistică.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că amplasamentul de la
Administraţia Financiară Brad nu este potrivit, întrucât în imediata apropiere
funcţionează un chioşc similar aparţinând SC „Amiral” S.R.L. şi opiniază pentru
amplasamentul din vecinătatea Muzeului.

În urma discuţiilor purtate domnii consilieri sunt de acord ca amplasarea
tonetei să se stabilească de comun acord cu solicitantul, în perioada următoare.

Se trece la punctul Diverse.

Domnul Primar, Florin Cazacu, îl întreabă pe domnul consilier local,
Kiszely Fabius Tiberiu în ce stadiu se află negocierea de la UE în vederea
obţinerii fondurilor nerambursabile pentru viitoarea investiţie a partenerului
austriac reprezentând Centrală Termică pe biomasă.

Domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, precizează că în urma
discuţiilor purtate cu echipa austriacă  poate să spună că dosarul se află în faza de
reevaluare la Comisia Europeană, pentru a obţine o proporţie de fonduri europene
peste 90%.

Domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că  a fost la Brad o echipă de
proiectare de  la Trans Gaz Mediaş, care lucrează la proiectul tehnic al magistralei
de aducţiune a gazului metan Mintia – Brad - Ştei.  Anul acesta se vor ocupa doar
de faza de proiectare a tronsonului Mintia – Brad de-alungul căruia  sunt peste
1.500 de proprietari cu care urmează să se poarte discuţii şi care vor trebui să fie
despăgubiţi pe perioada şantierului. Nu vor avea loc exproprieri în acest sens.
Informează consilierii locali că a fost gazda echipei de proiectare pe întreaga
durată a culegerii de date şi condamnă atacurile nejustificate apărute pe sit-urile de
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socializare, potrivit cărora ar fi evitat dialogul cu această echipă.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că pentru anul 2013

Ministerul Economiei a alocat fonduri doar pentru proiectul tehnic al tronsonului
Mintia - Brad, care se termină   la intrarea în localitatea Ribiţa şi va urma un traseu
la limita intravilanului.

Domnul Consilier local, Mihai Mureş, solicită ca Primăria Municipiului
Brad să nominalizeze un purtător de cuvânt pentru a prelua şi soluţiona
comentariile divergente care apar în mass media la adresa instituţiei şi a
primarului.

Domnul Primar, Florin Cazacu, informează că există semnale pozitive
pentru semnarea contractului de finanţare a obiectivului „Reabilitare str. Decebal”
care va trebui corelat cu proiectul multianual de canalizare menajeră. Totodată, s-a
semnat Contractul de finanţare a Blocului de locuinţe sociale în sumă de 1,49 mil.
lei care ar conduce spre stadiul final.

Domnul Consilier local, Leucian Cristian Serafim, condamnă măsura de
sistare a furnizării apei potabile la unele blocuri de locuinţe cu datorii, de către
S.C. APA PROD S.A.,  ceea ce creează nemulţumiri din partea consumatorilor
care-şi achită cu regularitate costurile aferente şi propune ca S.C. APAPROD S.A.
să promoveze investiţii proprii în contorizarea individuală a consumatorilor.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Primăria nu este parte
semnatară a Contractelor de furnizare, iar această divergenţă trebuie lămurită între
Asociaţiile de Proprietari şi furnizor. Lipsa apei potabile poate genera epidemii, iar
de acest aspect se ocupă Direcţia de Sănătate Publică, care a avertizat pe S.C.
APAPROD S.A. să recurgă la alte măsuri decât sistarea apei împotriva
consumatorilor rău-platnici.

Domnul Consilier local, Mihai Mureş, îşi exprimă îngrijorarea că dacă
contravaloarea apei se încasează cu dificultate, cu atât mai greu va fi să se achite
facturile la încălzirea în sistem centralizat atunci când  furnizorul va fi un
investitor străin.

Domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan,  îşi exprimă nemulţumirea
că pe scara blocului în care locuieşte, respectiv blocul nr. 42, de pe str. Avram
Iancu, s-a sistat furnizarea apei pentru doi consumatori care cumulează jumătate
din datorii iar unul locuieşte în străinătate. Precizează de asemenea, că pe rolul
instanţelor judecătoreşti există proces pe rol pentru recuperarea sumelor şi solicită
ca în asemenea situaţii sumele în litigiu să nu fie luate în considerare la sistarea
furnizării apei,  iar pentru sumele imposibil de recuperat de la persoane plecate în
străinătate să se cesioneze datoriile de către furnizor.

Domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, precizează că aceste
probleme au fost discutate şi la A.N.R.S.C. Bucureşti, discuţii în urma cărora s-a
născut această lege după care funcţionează Serviciile Publice de Alimentare cu
Apă.  Precizează că la Brad, Asociaţiile de Proprietari sunt destul de mari şi nu se
pot organiza bine. Aceste probleme se pot rezolva mai uşor în cadrul  Asociaţiilor
de Proprietari mai mici.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că s-a obţinut Certificatul de
brevet pentru „ Descoperă strălucirea aurului” şi pentru „Un oraş, o familie”.

În continuare  precizează că a primit o invitaţie în S.U.A., unde se va derula
un program de administraţie publică locală în perioada 15.09 - 15.11.2013,
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program care nu presupune alocare de bani din bugetul local. Menţionează că va
participa pe cheltuială proprie.

Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Ovidiu Nicolae Jurj,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad
din data de 30.05.2013.

Brad, 30.05.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR,

OVIDIU - NICOLAE  JURJ                                       CARMEN-IRINA BORA


