ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 30 iunie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 30 iunie 2016 s-a făcut în data de 24.06.2016 prin Dispoziţia nr. 459/24.06.2016
emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi
alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
Municipiul Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 24.06.2016, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi c.j. David Mihaela care
prin Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere temporar
vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului pentru îngrijirea
copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - Irina Bora – Secretarul
Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A., domnul Lucian Miron – Director Medical al Spitalului Municipal
Brad, domnul Gabriel Stănescu – Director Economic al Spitalului Municipal Brad,
precum şi cetăţeni ai 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, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată
şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe toţi cei
prezenţi să se ridice pentru a audia Imnul Naţional al României.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al şedinţei
ordinare a Consiliul Local Brad din 24 mai 2016 care a fost aprobat cu „17 voturi
pentru”.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al şedinţei
de constituire a Consiliul Local Brad din 22 iunie 2016 care a fost aprobat cu „17 voturi
pentru”.
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv,
are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt

nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ.
Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al
Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al
Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 8,
scara 1 din Blocul 4 de pe strada 9 Mai din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara,
domnului Găman Nicolae - fost chiriaş – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a câte doi consilieri locali pentru a
participa la Adunările săteşti în vederea alegerii delegaţilor săteşti din satele
aparţinătoare Municipiului Brad care nu au consilieri aleşi în Consiliul Local Brad –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local
Brad în Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local
Brad în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local
Brad în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local
Brad în Consiliul de administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local
nr. 89/2014 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
11.Proiect de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Brad nr. 174/2015 privind constituirea unei comisii sociale pentru
analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele A.N.L. –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
175/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea,
exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de
stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a
locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad,
administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor
necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei sociale
de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii – iniţiat de Primarul

Municipiului Brad.
13. Informarea nr. 19.100/24.06.2016 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
14. Analizarea unor cereri şi adrese:
- Adresa nr. 4390/23.06.2016 a Spitalului Municipiului Brad.
15. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad
Ediţia a XV-a – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. I la Hotărârea
Consiliului Local nr. 69/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul
“CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD.
Suplimentar 3. Adresa nr. 1246/27.06.2016 a Grădiniţei „Floare de Colţ”
Brad.
Suplimentar 4. Adresa nr. 1248/27.06.2016 a Grădiniţei „Floare de Colţ”
Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune aprobării suplimentarea
propusă care se aprobă cu „16 voturi pentru” şi o abţinere (Vasile Bârea).
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune aprobării Ordinea de
zi în ansamblul ei care se aprobă cu „16 voturi pentru” şi o abţinere (Vasile Bârea).
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că în sală sunt prezenţi reprezentanţii
S.C. ENERGY SERV Bucureşti, sens în care cere permisiunea consilierilor locali să-i
dea cuvântul domnului Cătălin Dragostin pentru a aduce lămuriri privind derularea
etapelor legate de implementarea proiectului privind realizarea centralei de energie
termică.
Domnul Cătălin Dragostin menţionează că profită de situaţia creată pentru a
saluta noii consilieri locali şi foarte pe scurt ar dori să dea câteva detalii referitoare la
proiect.
Domnul Cătălin Dragostin arată că proiectul conţine două subproiecte şi anume:
una referitoare la conducta de transport care trebuie executată pe o porţiune de 800 – 900
mp. şi una referitoare la centrala de producţie pe amplasamentul ce îl au în concesiune.
Dumnealui mai arată că în prezent sunt în faza a II-a de obţinere a tuturor avizelor
pe acest proiect, dar durează foarte mult, mai precis în jur de 45 zile, iar apoi urmează să
înceapă lucrarea.
Domnul Cătălin Dragostin menţionează că vor păstra centrala de energie termică
veche dacă începe frigul şi vor funcţiona cu centrala nouă după ce o vor finaliza, căci
nimeni nu îşi permite să lase municipiul Brad fără energie termică.
Domnul consilier local, Mihai Mureş precizează că îl bucură prezenţa în sală a
reprezentanţilor S.C. ENERGY SERV Bucureşti, pe care nu i-a mai văzut demult, dar

totodată îl întreabă pe domnul Cătălin Dragostin de ce nu a respectat promisiunea făcută
în toamnă, când a fost ultima dată la Brad, ocazie cu care a spus că în două luni va bate
primul ţăruş, mai precis va începe construcţia centralei, dar de atunci au trecut 7 luni şi
nu s-a întâmplat nimic.
Domnul Cătălin Dragostin a menţionat că lucrurile nu au depins doar de dânşii, ci
şi de legislaţia care se schimbă tot timpul, ceea ce a dus la pierdere de timp şi bani şi din
partea lor, dar că acum sunt în faza de obţinere a avizelor, iar faptul că vin la Brad să
explice în faţa consilierilor locali stadiul proiectului înseamnă că îi interesează realizarea
centralei.
Domnul consilier local, Mihai Mureş arată că i-a adresat acea întrebare domnului
Cătălin Dragostin, datorită faptului că administraţia publică locală Brad a mai avut o
experienţă aproape similară cu o societate comercială din Austria, care la fel a promis că
va realiza centrala dar în final nu s-a întâmplat nimic.
Domnul consilier local Ionel Daniel Adam întreabă dacă faţă de anul trecut s-a
înaintat cu ceva la începerea lucrărilor, respectiv care este situaţia cu faza de finanţare.
Domnul Cătălin Dragostin arată că simplul fapt că sunt la faza de obţinere a
avizelor este un pas înainte, urmând ca apoi să înceapă lucrările.
Domnul consilier local Dorel Leaha Ştefan întreabă pe domnul Cătălin Dragostin
pe ce se bazează când afirmă că se vor obţine avizele în 45 de zile, din moment ce şi în
toamna anului 2015 tot în faza de obţinere a avizelor erau.
Domnul Cătălin Dragostin arată că dumnealor speră că vor obţine toate avizele în
acest termen.
Domnul Primar Florin Cazacu salută prezenţa reprezentanţilor S.C. ENERGY
SERV Bucureşti la Brad în faţa noului consiliu local legal constituit şi menţionează că
alternativa care o propun este foarte aşteptată fiindcă ara reduce mult presiunile asupra
bugetului local.
Tot dumnealui mai arată că este rezervat cu privire la începerea lucrărilor şi la
furnizarea energiei termice în municipiul Brad în acest an.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că în bugetul Municipiului Brad există
resurse financiare pentru subvenţionarea energiei termice la finele acestui an, dar ar fi
bine ca măcar la începutul anului viitor S.C. ENERGY SERV Bucureşti să înceapă
furnizarea energiei termice la un preţ cât mai scăzut, fiindcă atunci bugetul municipiului
nu este constituit.
Domnul Primar Florin Cazacu îi solicită domnului Cătălin Dragostin să precizeze
de acum dacă va constata că proiectul nu este viabil, pentru a se putea orienta spre altă
alternativă.
Domnul Cătălin Dragostin precizează că observaţiile domnului Primar sunt
normale, dar de aproximativ 5 ani încearcă să realizeze proiectul cu furnizarea energiei
termice la Brad, proiect în care dumnealor cred că este fezabil, corect, economic şi în
concondanţă cu legislaţia în vigoare.
Domnul Cătălin Dragostin precizează că va informa atât pe domnul Primar, cât şi
consilierii locali cu privire la problemele care vor apare şi îi asigură că vor încerca să
pună centrala în funcţiune până în 31 decembrie 2016.
Domnul Primar Florin Cazacu îi mulţumeşte domnului Cătălin Dragostin pentru
informaţii.

În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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. 4102/09.06.2016,
Spitalul Municipal Brad înaintează spre aprobare rectificarea bugetului acestei instituţii
cu suma de 490,20 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 490,20 mii lei, în
sensul rectificării veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 490,20 mii lei şi se stabileşte la
venituri în sumă de 14.322,71 mii lei iar la cheltuieli în sumă de 14.368,51 mii lei cu
deficitul de 45,80 mii lei rezultat din excedentul de la sfârşitul anului 2015.
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli are la bază:
 adresa Municipiului Brad nr. 17944/07.06.2016 prin care Spitalului
Municipal Brad i se aprobă credite bugetare în sumă de 480 mii lei pentru alte cheltuieli
de investiţii, obiectivul „Compartiment primire urgenţe prin extinderea Spitalului
Municipal Brad”.
 referatul aprobat pentru alocarea sumelor necesare pentru achitarea
tichetelor de masă aferente medicilor rezidenţi.
În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal
Brad se majorează în cadrul veniturilor cu suma de 490,20 mii lei, astfel:
- la codul 33.10.30 „Venituri din contracte încheiate cu direcţiile de sănătate publică
din sume alocate de la bugetul de stat” cu suma de 10,20 mii lei (trim. II=1,54 mii lei,
trim. III=4,62 mii lei, trim IV= 4,04 mii lei) - sume alocate pentru achitarea tichetelor de
masă pentru medicii rezidenţi
- la codul 43.10.16.03 „Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru
finanţarea altor investiţii în sănătate” cu suma de 480,00 mii lei (trim. III).
În cadrul cheltuielilor se efectuează majorări în sumă de 490,20 mii lei, astfel:
1. la SECŢIUNEA FUNCŢIONARE – CHELTUIELI CURENTE
 Titlul I „Cheltuieli de personal” se efectuează majorări în sumă de 10,20 mii
lei (trim. II=1,54 mii lei, trim. III=4,62 mii lei, trim. IV= 4,04 mii lei) la articol/aliniat:
10.02.01 „Tichete de masă” = 10,20 mii lei - sume alocate pentru achitarea tichetelor de
masă pentru medicii rezidenţi;
2. la SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
Titlul XII „Active nefinanciare” se majorează cu suma de 480 mii lei la
articolul/aliniat 71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor fixe”, pentru investiţia
„Compartiment primire urgenţe prin extinderea Spitalului Municipal Brad” .
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi
comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar Florin Cazacu menţionează că este vorba de finanţarea pentru
trimestru III 2016 ce are ca obiectiv modernizarea compartimentului de primire urgenţă,
compartiment ce în maxim 10-15 zile se va muta în noul sediu, stadiu fizic de realizare
acestuia fiind în procent de 80%, urmând apoi să se reabiliteze şi spaţiul unde
funcţionează acum Unitatea de Primire Urgenţe astfel încât în maxim 2 luni să se poată
tăia panglica.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2016
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI
MUNICIPAL BRAD.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de
steag al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Legea nr. 141/2015 reglementează
condiţiile privind aprobarea, arborarea şi folosirea de către unităţile administrativteritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local, fiecare unitate administrativ-teritorială
putând supune aprobării Guvernului steagul propriu şi unic pe baza hotărârii autorităţii
deliberative.
Forma şi dimensiunile steagului unităţii administrativ-teritoriale sunt cele stabilite,
în condiţiile legii, pentru drapelul României iar aprobarea modelului steagurilor unităţilor
administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului.
Pe steagul unităţii administrativ-teritoriale va putea fi reprodusă şi stema unităţii
administrativ-teritoriale, aprobată conform H.G. nr. 1539/2002 privind aprobarea stemei
municipiului Brad, judeţul Hunedoara, precum şi denumirea acesteia în formatul:
municipiu, judeţul şi România.
Proiectul modelului de steag al Municipiului Brad va fi supus dezbaterii publice şi
consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative.

Hotărârea consiliului local privind aprobarea proiectului modelului de steag se
transmite, împreună cu un memoriu justificativ, Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite documentele
primite conform alin. (2) Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a
Academiei Române, denumită în continuare Comisia Naţională.
După primirea avizului consultativ al Comisiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice elaborează proiectul de hotărâre şi îl supune
Guvernului spre aprobare.
După aprobare prin Hotărâre de Guvern, Municipiul Brad va arbora steagul
propriu numai la sediile autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la cele ale
instituţiilor/serviciilor publice de interes local, la intrarea principală, deasupra acesteia, şi
numai împreună cu drapelul României şi drapelul Uniunii Europene.
Steagul propriu al Municipiului Brad poate fi folosit şi cu prilejul unor manifestări
de interes local, precum şi în cadrul acţiunilor protocolare sau festive, în condiţiile
prezentei legi. Acesta nu va putea depăşi în dimensiuni şi număr de exemplare drapelul
României şi drapelul Uniunii Europene şi va fi amplasat la acelaşi nivel cu acestea.
Municipiul Brad poate arbora şi steagul judeţului, împreună cu steagul propriu,
în condiţiile prezentei legi.
Conform Legii nr. 141/2015, drapelele şi steagurile vor fi aşezate conform alin.
(5), în
următoarea ordine: drapelul României, drapelul Uniunii Europene, steagul
judeţului şi, după caz, steagul propriu al unităţii administrativ-teritoriale.
Steagul unităţii administrativ-teritoriale aprobat, drapelul României şi drapelul
Uniunii Europene sunt arborate în bernă în zilele de doliu naţional, stabilite prin hotărâre
a Guvernului.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi
comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin.1 din Legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2016
privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad .
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului
public al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 finalizării retrocedărilor de
imobile notificate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată,
foştilor proprietari, s-a făcut înscrierea în cartea funciară nr. 63.482 Brad (cartea
funciară veche 816), număr topografic 142/a, a noului proprietar. Întrucât fostului
proprietar, i s-a retrocedat doar o parte din teren, respectiv cota de 61/90, diferenţa de
29/90 a rămas în proprietatea Statului Român.
Pentru a se putea construi pe terenul deţinut în proprietate, solicită ca suprafaţa
deţinută în proprietate să iasă din indiviziune, respectiv pentru fiecare proprietar să se
atribuie un nou număr cadastral şi o nouă carte funciară.
În acest sens s-a efectuat o expertiză topografică, de către topograf autorizat Fruja
Ioan Vasile, atât în teren cât şi în cartea funciară, fiind identificat terenul în suprafaţă
tabulară de 232 mp., situat în Brad, strada Republicii, (în spatele blocului 18-24).
Această suprafaţă de teren a rămas în proprietatea Statului Român iar pentru a
putea fi pus în valoare şi pentru a primi o destinaţie se impune ca acesta să fie inventariat
în domeniul public al Municipiului Brad.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă
citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2016
privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad .
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru
locuinţa nr. 8, scara 1 din Blocul 4 de pe strada 9 Mai din Municipiul Brad, Judeţul
Hunedoara, domnului Găman Nicolae - fost chiriaş – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul Găman Nicolae prin cererea
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 18.522/15.06.2016 solicită o nouă
repartiţie pentru locuinţa nr. 8, scara 1 din Blocul 1 de pe strada 9 Mai din Municipiul
Brad, judeţul Hunedoara.
Menţionează că, domnul Găman Nicolae a fost beneficiar al Contractului de
închiriere nr. 4/07.04.2008.
Din actele prezentate rezultă că fostul chiriaş – domnul Găman Nicolae, la această
dată datorează Primăriei Municipiului Brad suma de 2.244,23 lei, din care chirie restantă
1422,12 lei, penalităţi de întârziere la plata chiriei 8,54 lei, dobândă penalizatoare
813,57 lei, sumă pe care se angajează să o achite eşalonat în tranşe de 200.00 lei/lună.
Menţionează că până în prezent, domnul Găman Nicolae, a respectat
angajamentele de eşalonare atât la plata chiriei cât şi a taxelor comune.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian Petruş, dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local Vasile Bârea propune ca dacă se va aproba o nouă repartiţie
pentru domnul Găman Nicolae, să se facă o informare din 3 în 3 luni dacă se respectă
graficul de eşalonare.
Domnul Primar Florin Cazacu, menţionează că într-adevăr chiria trebuie achitată,
dar sunt şi cetăţeni cu probleme, iar dacă nu i se aprobă atunci acesta ce va face căci nu
are unde să locuiască şi va veni în audienţă la primar pentru a primi o locuinţă.
Domnul Primar Florin Cazacu, solicită ca informarea să fie făcută de către Biroul
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, iar dacă nu plăteşte să fie dat în

judecată şi executat silit.
Domnul consilier local Vasile Bârea solicită să fie reziliat contractul dacă nu se
respectă graficul de eşalonare.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează ca informarea să fie ataşată la
materialele de şedinţă şi să nu mai fie trecută ca punct pe ordinea de zi.
Domnul consilier local Mihai Mureş solicită să aibă contractul un amendament în
acest sens.
Doamna consilier juridic Doreana - Nicoleta Trifa precizează că este clauză
contractuală în acest sens.
Domnul Primar Florin Cazacu, menţionează că informare privind respectarea de
către Găman Nicolae a Graficului de eşalonare să fie făcută de către doamna consilier
juridic Doreana - Nicoleta Trifa, care se va ocupa şi de o eventuală acţionare în judecată
a acestuia.
Domnul consilier local Viorel Curtean arată că ar trebui înţeles şi ajutat şi domnul
Găman Nicolae, căci înainte de alegeri fiecare dintre cei prezenţi au ştiut să îi ceară
votul.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2016
privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 8, scara 1 din Blocul 4 de
pe strada 9 Mai din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, domnului Găman
Nicolae - fost chiriaş.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a câte doi consilieri
locali pentru a participa la Adunările săteşti în vederea alegerii delegaţilor săteşti din
satele aparţinătoare municipiului Brad care nu au consilieri locali aleşi în Consiliul
Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 locuitorii satelor care nu au
consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un
delegat sătesc .
Menţionează că delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local
de o adunare sătească, convocată cu 15 zile înainte de primar.
Alegerea delegatului sătesc se desfăşoară în prezenţa primarului sau a
viceprimarului şi a minimum 2 consilieri desemnaţi prin hotărârea consiliului local.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Ştefan Dorel Leaha, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi
comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi consilieri locali care vor
participa la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului sătesc din satul Mesteacăn.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, propune ca unul dintre consilierii locali
care vor participa la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului sătesc din satul
Mesteacăn să fie domnul consilier local Iosif Manea.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, propune ca unul dintre consilierii
locali care vor participa la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului sătesc din
satul Mesteacăn să fie doamna consilier local Ancuţa Florentina Miheţ.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1, al
acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost
aleşi cu 16 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” domnul consilier local, Iosif Manea
şi cu 17 voturi „pentru” doamna consilier local Ancuţa Florentina Miheţ, să participe
la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului sătesc din satul Mesteacăn.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi consilieri locali care vor
participa la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului sătesc din satul Ruda
Brad.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, propune ca unul dintre
consilierii locali care vor participa la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului
sătesc din satul Ruda Brad să fie domnul consilier local Viorel Curtean.

Domnul consilier local, Adrian Petruş, propune ca unul dintre consilierii locali
care vor participa la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului sătesc din satul
Ruda Brad să fie domnul consilier local Mihai Mureş.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 2 al
acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost
aleşi cu 17 voturi „pentru”, domnul consilier local, Viorel Curtean şi cu 16 voturi
„pentru” şi un vot „împotrivă” domnul consilier local Mihai Mureş, să participe la
Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului sătesc din satul Ruda Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi consilieri locali care vor
participa la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului sătesc din satul Ţărăţel.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca unul dintre consilierii locali
care vor participa la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului sătesc din satul
Ţărăţel să fie domnul consilier local Dorel Leaha Ştefan.
Doamna consilier local, Claudia Mager, propune ca unul dintre consilierii locali
care vor participa la Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului sătesc din satul
Ţărăţel să fie doamna consilier local Adina Beciu.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 3 al
acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost
aleşi cu 17 voturi „pentru”, domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan şi cu 16 voturi
„pentru” şi un vot „împotrivă” doamna consilier local Adina Beciu, să participe la la
Adunarea sătească în vederea alegerii delegatului sătesc din satul Ruda Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2016
privind desemnarea a câte doi consilieri locali pentru a participa la Adunările
săteşti în vederea alegerii delegaţilor săteşti din satele aparţinătoare municipiului
Brad care nu au consilieri locali aleşi în Consiliul Local Brad.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram
Iancu” Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 data de 22.06.2016 mandatul
Consiliului Local al Municipiului Brad 2012-2016 a încetat odată cu depunerea
jurământului de către noii consilieri aleşi.
Potrivit art. 4 alin. 1 lit. „b” din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare
a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin
Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 „în cazul în care consiliul de administraţie este format
din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al
primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor.
Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie
din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă”.
Urmare constituirii noului Consiliu, lasă la latitudinea Consiliului Local al
Municipiului Brad desemnarea a doi consilieri pentru a face parte din acest consiliu de
administraţie.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului
Local Brad în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, propune ca unul dintre consilierii locali

care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu”
Brad să fie doamna consilier local, Claudia Mager.
Domnul consilier local, Ioan Florin Oprişa, propune ca unul dintre consilierii
locali care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram
Iancu” Brad să fie domnul consilier local, Ionel Daniel Adam.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 al
acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost
aleşi cu 16 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” doamna consilier local Claudia
Mager şi cu 17 voturi „pentru” domnul consilier local Ionel Daniel Adam, să facă
parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2016
privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de
Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad.

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea
Sântimbreanu” Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 data de 22.06.2016 mandatul
Consiliului Local al Municipiului Brad 2012-2016 a încetat odată cu depunerea
jurământului de către noii consilieri aleşi.
Potrivit art. 4 alin. 1 lit. „b” din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin
Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 „în cazul în care consiliul de administraţie este format din
9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al
primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul
unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota
aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă”.
Urmare constituirii noului Consiliu, lasă la latitudinea Consiliului Local al
Municipiului Brad desemnarea a doi consilieri pentru a face parte din acest consiliu de
administraţie.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului
Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu”
Brad.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, propune ca unul dintre
consilierii locali care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale
,,Mircea Sântimbreanu” Brad să fie domnul consilier local, Ioan Florin Oprişa.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca unul dintre consilierii locali
care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea
Sântimbreanu” Brad să fie domnul consilier local, Viorel Curtean.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 al
acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost
aleşi cu 16 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” domnul consilier local Ioan Florin
Oprişa şi cu 17 voturi „pentru” domnul consilier local Viorel Curtean, să facă parte
din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2016
privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad .
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,
Cloşca şi Crişan” Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 data de 22.06.2016 mandatul
Consiliului Local al Municipiului Brad 2012-2016 a încetat odată cu depunerea
jurământului de către noii consilieri aleşi.
Potrivit art. 4 alin. 1 lit. „b” din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin
Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 „în cazul în care consiliul de administraţie este format din
9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al
primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul
unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota
aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă”.
Urmare constituirii noului Consiliu, lasă la latitudinea Consiliului Local al
Municipiului Brad desemnarea a doi consilieri pentru a face parte din acest consiliu de
administraţie.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului
Local Brad în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan”
Brad.
Domnul consilier local, Viorel Curtean, propune ca unul dintre consilierii locali
care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi
Crişan” Brad să fie doamna consilier local, Adina Beciu.

Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, propune ca unul dintre
consilierii locali care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale
,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad să fie domnul consilier local, Iosif Manea.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 al
acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost
aleşi cu 17 voturi „pentru” doamna consilier local Adina Beciu şi cu 16 voturi
„pentru” şi un vot „împotrivă” domnul consilier local Iosif Manea, să facă parte din
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2016
privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad .
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ”
Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 data de 22.06.2016 mandatul
Consiliului Local al Municipiului Brad 2012-2016 a încetat odată cu depunerea
jurământului de către noii consilieri aleşi.
Potrivit art. 4 alin. 1 lit. „b” din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin
Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 „în cazul în care consiliul de administraţie este format din
9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al
primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul

unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota
aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă”.
Urmare constituirii noului Consiliu, lasă la latitudinea Consiliului Local al
Municipiului Brad desemnarea a doi consilieri pentru a face parte din acest consiliu de
administraţie.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului
Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad.
Domnul consilier local, Iosif Manea, propune ca unul dintre consilierii locali care
vor face parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad să fie
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan.
Domnul consilier local, Viorel Curtean, propune ca unul dintre consilierii locali
care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad să
fie domnul consilier local, Adrian Petruş.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1
al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost
aleşi cu 16 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” domnul consilier local Dorel Leaha
Ştefan şi cu 17 voturi „pentru” domnul consilier local Adrian Petruş, să facă parte din
Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2016
privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de
Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 89/2014 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 data de 22.06.2016 mandatul
Consiliului Local al Municipiului Brad 2012-2016 a încetat odată cu depunerea
jurământului de către noii consilieri aleşi.
Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, actualizată cu modificările şi completările ulterioare, această
comisie se aprobă de către consiliul local şi este formată din specialişti în domeniul
amenajării teritoriului şi urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de către
structura de specialitate din subordinea arhitectului şef.
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism are atribuţii de a avizare,
expertizare tehnică şi consultanţă în domeniul urbanismului. Avizele acestei comisii stau
la baza aprobării documentaţiilor de amenajare a teritoriului cum ar fi: P.U.G.- uri,
P.U.Z.- uri, P.U.D.- uri precum şi studiile de fundamentare sau cercetările prealabile.
Urmare alegerii noului Viceprimar prin H.C.L. nr. 81/2016, Anexa la Hotărârea
Consiliului Local nr. 89/2014 se va modifica în sensul înlocuirii fostului Viceprimar,
domnul Aurel Vasile Circo cu actualul Viceprimar, domnul Vasile Podaru în Comisia
tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru înlocuirea fostului Viceprimar, domnul Aurel
Vasile Circo în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca domnul Viceprimar Vasile
Podaru să-l înlocuiască pe domnul Aurel Vasile Circo în Comisia tehnică de amenajare a
teritoriului şi urbanism.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1
al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările

ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost
ales cu 17 voturi „pentru” domnul Viceprimar Vasile Podaru să-l înlocuiască pe
domnul Aurel Vasile Circo în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism,
iar ceilalţi membri ai comisiei fiind aleşi tot cu 17 voturi „pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2016
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2014.
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Brad nr. 174/2015 privind constituirea unei comisii sociale
pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din
locuinţele A.N.L. – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit dispoziţiilor legale, la
nivelul unităţii administrativ-teritoriale a fost constituită o comisie socială în vederea
analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele A.N.L.,
stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, precum şi repartizarea locuinţelor.
Această comisie este formată din 4 salariaţi ai Primăriei Municipiului Brad şi 3
consilieri locali.
În data de 22.06.2016 mandatul Consiliului Local al Municipiului Brad 2012-2016
a încetat odată cu depunerea jurământului de către noii consilieri aleşi.
Urmare încetării de drept, la data de 22.06.2016, a mandatelor celor trei consilieri
locali din mandatul 2012-2016, se impune alegerea altor consilieri locali pentru a face
parte din comisia sus amintită.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe

marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru pentru desemnarea a trei reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad care să facă parte din Comisia socială pentru analizarea cererilor
de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele A.N.L..
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca domnul consilier local Vasile
Podaru să facă parte din Comisia socială pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii din locuinţele A.N.L..
Domnul consilier local, Ioan Florin Oprişa, propune ca domnul consilier local
Ionel Circo să facă parte din Comisia socială pentru analizarea cererilor de locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele A.N.L..
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, propune ca domnul consilier local
Vasile Bârea să facă parte din Comisia socială pentru analizarea cererilor de locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele A.N.L..
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. I al
acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost
aleşi cu 17 voturi „pentru” toţi cei trei consilieri locali propuşi (Vasile Podaru, Ionel
Circo şi Vasile Bârea) să facă parte din Comisia socială pentru analizarea cererilor de
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele A.N.L., iar ceilalţi membri ai
comisiei fiind aleşi tot cu 17 voturi „pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2016
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 174/2015
privind constituirea unei comisii sociale pentru analizarea cererilor de locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele A.N.L..

Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 175/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea,
închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a
criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de
repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a
Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi
Privat, a actelor necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii
şi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii – iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr.
141/2014 s-a aprobat Regulamentul privind realizarea, repartizarea, închirierea,
exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, criteriile de
stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a
locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad,
administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, actele necesare
pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi Comisia socială de analiză
a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii.
În data de 22.06.2016 mandatul Consiliului Local al Municipiului Brad 2012-2016
a încetat odată cu depunerea jurământului de către noii consilieri aleşi. Prin H.C.L. nr.
81/2016 a fost ales şi domnul Vasile Podaru ca viceprimar al Municipiului Brad.
Urmare încetării de drept, la data de 22.06.2016, a mandatelor consilierilor locali
din mandatul 2012-2016, se impune atât alegerea unui preşedinte cât şi alegerea altor
doi consilieri locali pentru a face parte din comisia susamintită.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, solicită doamnelor şi domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru pentru desemnarea a trei reprezentanţi ai
Consiliului Local Brad care să facă parte din Comisia socială de analiză a solicitărilor de
locuinţe destinate închirierii, respectiv a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad care
să aibe calitatea de membrii supleanţi ai comisiei.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, propune ca domnul Viceprimar Vasile
Podaru să îndeplinească atribuţiile de preşedinte al Comisiei sociale de analiză a
solicitărilor de locuinţe destinate închirierii.
Domnul consilier local, Ioan Florin Oprişa, propune ca doamna consilier local
Ancuţa Florentina Miheţ să facă parte din Comisia socială de analiză a solicitărilor de
locuinţe destinate închirierii.
Doamna consilier local Ancuţa Florentina Miheţ, propune ca doamna consilier
local Adina Beciu să facă parte din Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe
destinate închirierii.
Domnul consilier local, Mihai Mureş, propune ca domnul consilier local Iosif

Manea să aibe calitatea de membru supleant al Comisiei sociale de analiză a solicitărilor
de locuinţe destinate închirierii.
Doamna consilier local Ancuţa Florentina Miheţ, propune ca doamna consilier
local Claudia Mager să aibe calitatea de membru supleant al Comisiei sociale de analiză
a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă mai sunt alte
propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. I al
acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost
aleşi cu 17 voturi „pentru” domnul Viceprimar Vasile Podaru să aibe calitatea de
preşedinte al Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii,
cu 17 voturi „pentru” doamna consilier local Ancuţa Florentina Miheţ şi cu 17 voturi
„pentru doamna consilier local Adina Beciu să facă parte din Comisia socială de
analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii, cu 17 voturi „pentru” domnul
consilier local Iosif Manea şi cu 17 voturi „pentru” doamna consilier local Claudia
Mager să aibe calitatea de membri supleanţi ai Comisiei sociale de analiză a
solicitărilor de locuinţe destinate închirierii, iar ceilalţi membri ai comisiei fiind aleşi tot
cu 17 voturi „pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2016
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 175/2015 pentru aprobarea
Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi
administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a
locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului Brad,
administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor
necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei
sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii.

Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor Municipiului
Brad Ediţia a XV – a – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, 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 sărbătoarea anuală ocazionată cu
desfăşurarea Zilelor Municipiului Brad, este o manifestare culturală complexă, cu
participarea ansamblurilor folclorice, a artiştilor români de muzică uşoară şi populară
consacraţi. Tot atunci are loc şi ceremonia de înmânare a diplomelor şi a premiilor
aprobate de Consiliul local către elevii cu rezultate şcolare deosebite, etc.
Scopul organizării acestei activităţi şi manifestări cultural educative, artistice şi
sportive este de a satisface nevoile culturale ale comunităţii brădene prin oferirea de
produse şi servicii culturale diverse, de creştere a gradului de acces la participarea
cetăţenilor la viaţa culturală.
Prin Procesul verbal nr. 19151 încheiat în data de 27.06.2016, cu ocazia întrunirii
în şedinţă operativă de lucru, Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului nr.
460/24.06.2016 a hotărât ca sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XV - a să se
desfăşoare în perioada 12-14 august 2016, conform Programului principalelor
manifestări cultural - educative, artistice şi sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local Brad nr. 6/2016, stabilind totodată şi un program orientativ în acest sens.
Ţinând cont de faptul că sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad a devenit o tradiţie
în localitatea noastră, ajungând deja la Ediţia a XV – a, în art. 2 al proiectului de hotărâre
a propus ca alături de comisia constituită potrivit dispoziţiei primarului să fie cooptaţi şi
cinci consilieri din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Adrian
Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire
raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi
comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, precizează că la art. 2 din
proiectul de hotărâre trebuie propuşi 5 consilieri locali 0care, împreună cu Comisia
desemnată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad, se vor ocupa de organizarea în
condiţii optime a manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a
XV - a.
Domnul Viceprimar Vasile Podaru, menţionează că de obicei din comisie făceau
parte preşedinţii comisiilor de specialitate şi propune ca şi acum cei 5 preşedinţi ai

comisiilor de specialitate să se ocupe alături de comisia desemnată prin Dispoziţia
Primarului, de organizarea în condiţii optime a manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilelor
Municipiului Brad, Ediţia a XV - a.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali necesitatea
exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 2 al acestui proiect de
hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel
Daniel Adam, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela
David, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au fost
aleşi cu 17 voturi „pentru” toţi cei cinci consilieri locali propuşi (Vasile Podaru, Dorel
Leaha Ştefan, Ancuţa Florentina Miheţ, Adrian Petruş şi Mihai Mureş).
Domnul Primar Florin Cazacu menţionează că această sărbătoare nu este a
primarului ci este şi a consiliului local şi orice propunere făcută de către fiecare consilier
local este binevenită, având în vedere că este un eveniment cultural.
Domnul Primar, Florin Cazacu mai arată că această comisie trebuie să lucreze
efectiv, fiind necesară implicarea tuturor.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2016
privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XV – a.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. I la
Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2016 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare şi a BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru
obiectivul “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local
nr.15/2015 s-a aprobat obiectivul de investiţii “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI
EDUCAŢIE” situat în BRAD, strada Vânătorilor, nr. 7 iar prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 91/2015 s-a aprobat DEVIZUL GENERAL actualizat în valoare de 547.155 lei
cu TVA inclus.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor recreative, sportive şi de îngrijire corporală,
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2016 s-a aprobat un regulament de funcţionare al
acestui obiectiv.
Acest regulament instituie regulile de conduită ale participanţilor la activităţi,
precum şi obligaţiile personalului care asigură întreţinerea spaţiilor şi funcţionarea
dotărilor puse la dispoziţia publicului.
Pentru buna desfăşurare a activităţii Centrului de Agrement s-a achiziţionat o casă
de marcat pentru care s-au îndeplinit toate procedurile de fiscalizare urmând ca aceasta
să fie utilizată direct la sediul obiectivului.
Întrucât la data aprobării Regulamentului nu s-a avut în vedere utilizarea unei case
de marcat se impune modificarea punctului 5 din Regulament astfel încât va avea
următorul conţinut:
„În momentul aderării clienţilor în rândurile abonaţilor centrului, se va elibera un
abonament lunar sau un bilet pentru plata unei şedinţe. Abonamentul lunar este nominal,
se eliberează pentru întreaga perioadă a contractului în vigoare şi nu poate fi transmis
altor persoane.
Achitarea contravalorii serviciilor oferite de către „CENTRUL DE AGREMENT,
SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD se va face la sediul acestuia, prin utilizarea casei de
marcat şi eliberarea bonului fiscal”.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul consilier local, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 96/2016
privind modificarea Anexei nr. I la Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a BUGETULUI DE
VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru obiectivul “CENTRU DE AGREMENT,
SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD.

Punctul nr. 13. Informarea nr. 19.100/24.06.2016 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.
Punctul nr. 14. Analizarea unor cereri şi adrese:
- Adresa nr. 4390/23.06.2016 a Spitalului Municipiului Brad în care se solicită
aprobarea unor propuneri de modificare a structurii organizatorice astfel:
- paturile aferente compartimentului de diabet zaharat, nutriţie şi boli
metabolice din cadrul Secţiei de medicină internă să fie redistribuite specialităţii de
medicină internă;
- compartimentul de cardiologie din cadrul Secţiei de medicină internă să
funcţioneze ca un compartiment separat;
- înfiinţarea unui cabinet de boli infecţioase în cadrul ambulatoriului integrat
a spitalului;
- transformarea cabinetului de neuropsihiatrie din cadrul ambulatoriului
integrat a spitalului în cabinet de ortopedie traumatologie;
- redenumirea cabinetului de neuropsihiatrie infantilă din cadrul
ambulatoriului integrat a spitalului, ca şi cabinet psihiatrie infantilă;
- înfiinţarea unei unităţi de transfuzie sanguină pe lângă compartimentul
anestezie terapie intensivă;
- creşterea numărului de paturi pentru spitalizarea de zi de la 8 paturi la 15
paturi;
- organizarea unui compartiment de evaluare şi statistică medicală.
Domnii consilieri locali au luat act despre adresă şi au dat un acord de principiu
privind modificarea structurii organizatorice astfel cum a fost prezentată, în vederea
obţinerii AVIZULUI CONFORM.
Suplimentar 3. Adresa nr. 1246/27.06.2016 a Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad
prin care se solicită suplimentarea alocaţiei bugetare pentru trimestrul III 2016 la Cap.
„Bunuri şi servicii” - finanţarea complementară cu suma de 32000 lei, respectiv cu suma
de 7000 lei pentru amenajarea locului de joacă pentru copii şi achiziţionarea a 7 buc.
aspiratoare.
Domnii consilieri locali au luat act de această adresă şi au dat acord de principiu,
iar în măsura în care vor fi bani la bugetul local se vor aloca sumele solicitate.
Suplimentar 4. Adresa nr. 1248/27.06.2016 a Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad
prin care se solicită asfaltarea curţii grădiniţei.
Domnii consilieri locali au luat act de adresă şi au dat acord de principiu pentru
asfaltare..
Punctul 10. Diverse.
Domnul consilier local Vasile Bârea propune ca şedinţele de consiliu să se
desfăşoare de la ora 16,00, pentru ca unii consilieri locali să nu fie nevoiţi să se
învoiască de la serviciu, iar pe ordinea de zi să nu se mai treacă puncte suplimentare care
nu au fost discutate în comisiile de specialitate ale consiliului local.
Domnul consilier local, Mihai Mureş menţionează că ora de desfăşurare a
şedinţelor de consiliu s-a hotărât să fie 14,00 tocmai pentru a nu lua din timpul liber al

funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului care participă la şedinţele
consiliului local, iar în ceea ce priveşte învoirea consilierilor locali de la serviciu există
prevederi legale în vigoare care acordă învoiri de la serviciu. Totodată, menţionează că
în ceea priveşte suplimentarea ordinii de zi cu proiecte noi, aceasta este impusă de
urgenţa problemelor supuse dezbaterii şi aprobării, căci dacă nu ar fi trecute pe
suplimentarul ordinii de zi ar mai trebui convocată încă o şedinţă de îndată, ceea ce
înseamnă pierdere de timp.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că ordinea de zi este suplimentată doar
în cazuri speciale generate de gradul de urgenţă al proiectelor supuse dezbaterii
consiliului local.
Domnul Primar Florin Cazacu îi reaminteşte domnului consilier local Vasile
Bârea, cu privire la ora de desfăşurare a şedinţelor consiliului local, că şi la Consiliul
Judeţean Hunedoara, unde domnul consilier local Vasile Bârea a fost consilier judeţean
în mandatul trecut, şedinţele începeau la ora 11,00, dar, acolo nu a propus schimbarea
orei de desfăşurare a şedinţelor căci şi acolo consilierii trebuiau să se învoiască de la
locurile de muncă.
Domnul consilier local Bârea Vasile a mai solicitat ca la şedinţa de consiliu
viitoare să fie prezentată o informare cu proiectele finanţate din fonduri europene
derulate, care sunt în curs de derulare şi care se intenţionează a se derula.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 30
iunie 2016.
Brad, 30.06.2016

SECRETAR,
MIHAELA DAVID

