ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VE RBAL
încheiat azi, 30 august 2018, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 30 august iulie 2018 s-a făcut în data de 24 august 2018 prin Dispoziţia nr.
459/24.08.2018 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin.
1 şi alin. 3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din
municipiul Brad, precum şi în Periodicul de informare al Consiliului Municipal Brad.
Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 24 august 2018, conform
tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi, la început ,14 consilieri locali, din cei 17 consilieri locali
în funcţie, 2 consilieri locali fiind absenți motivat (Ionel Daniel Adam și Bogdan - Sorin
Ștefea), iar doamna consilier local Claudia Mager și-a anunțat întârzierea.
La şedinţă au participat 3 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în
satul Ruda Brad, domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn şi
domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Secretar, CarmenIrina Bora.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu – director al S.C.
TERMICA BRAD S.A. și doamna ec. Mariana Bordea – Contabil şef al S.C. TERMICA
BRAD S.A..
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi
prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doamna Secretar, Carmen - Irina
Bora, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe
toţi cei prezenţi să se ridice pentru a audia o strofă din Imnul Naţional al României.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 26 iulie 2018 care a fost
aprobat cu 14 voturi "pentru”, procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliul Local al
Municipiului Brad din 10 august 2018 care a fost aprobat cu 14 voturi "pentru” precum și
procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliul Local al Municipiului Brad din 27 august
2018 care a fost aprobat cu 14 voturi "pentru” .

Totodată, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, 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, cu excepția
situațiilor prevăzute de art. 57 alin. 4^1 și art. 101 alin. 3^1.
(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, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata
prezentării materialelor și dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2018 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan
Urbanistic Zonal pentru „bazin piscicol cu extracție de agregate minerale” în Brad, sat
Țărățel, fn, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul
Brad și S.C. RELCOM S.R.L. – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 33 din Blocul 105 G, situat
în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 73 din Blocul 105 G, situat
în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 10,
din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, nr. 2, din municipiul Brad, judeţul
Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Mocoi Dănuț Gheorghe – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
7. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Adresa nr. 396660/13.08.2018 a M.A.I. – I. P. J. Hunedoara Poliția Municipiului
Brad.
- Adresa nr. 3/07.08.2018 a Partidului Mișcarea Populară – Organizația Județeană
Hunedoara;
- Cererea nr. 20180/09.08.2018 a domnului Petrișor Raul Emilian;
- Cererea nr. 17910 a doamnei Bota Marinela - administrator S.C. ALLEGRIA
ZADRIMA S.R.L.;

- Cererea nr. 19670/03.08.2018 a RDD BOBAR DESIGN S.R.L..
8. Informarea nr. 20796/23.08.2018 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
9. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot ordinea de zi prezentată
care se aprobă cu 14 voturi "pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 36/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului
Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în
registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru
eficientizarea acestei activităţi - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico Economice şi a Indicatorilor Tehnico – Economici pentru obiectivul de investiţii
„ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ DE REZERVĂ REALIZATĂ PRIN GRUP
ELECTROGEN ECHIPAT CU AAR și Branșament electric trifazat la Sediul Primăriei
Municipiului Brad, județul Hunedoara” - inițiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 4. Plângerea Prealabilă nr. 21219/28.08.2018 a S.C. RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara.
Suplimentar 5. Adresa nr. 1363/24.08.2018 a Curții de Conturi a României.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune aprobării suplimentările la Ordinea de zi
propuse, care se aprobă cu 14 voturi "pentru” .
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei care se aprobă cu 14 voturi "pentru”.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului
Brad pe anul 2018.

Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 rectificarea bugetară propusă spre
analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului
bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.1, lit. a
şi b, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului
de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite”.
Având în vedere faptul că la buget s-au încasat venituri în plus față de cele
prognozate în sumă de 112,40 mii lei, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018, în sensul stabilirii veniturilor
în sumă de 33.153,95 mii lei şi a cheltuielilor în sumă de 33.372,24 mii lei.
Astfel propune majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2018 atât la
venituri, cât si la cheltuieli cu 112,40 mii lei după cum urmează:
- la venituri se modifică următoarele capitole bugetare:
- 07.02 – „Impozite și taxe pe proprietate”……………………. ....27,60 mii lei;
- 30.02. – „Venituri din proprietate” ……………………………. 57,00 mii lei;
- 33.02. – „Venituri din prestări servicii” …………………………..5,00 mii lei;
- 35.02. – „Amenzi, penalități, confiscări” ………………..……. . 5,30 mii lei;
- 36.02. – „Diverse venituri” ………………….………………….. 2,90 mii lei;
- 37.02. – „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile” ………..14,60 mii lei.
- la cheltuieli se modifică următoarele capitole bugetare:
- 67.02 – „Cultură , recreere și religie”………………………………34,60 mii lei;
- 84.02 - ”Transporturi”……………………………………..………77,80 mii lei.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2018 se modifică prin virări de
credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- 81.02 - „ Combustibili si energie ” (-)
150,00 mii lei;
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, Ancuța Florentina Miheț 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, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru”, 2 consilieri locali absenți motivat (Ionel Daniel
Adam și Bogdan- Sorin Ștefea) și doamna consilier local Claudia Mager și-a anunțat
întârzierea se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2018 privind rectificarea
bugetului Municipiului Brad pe anul 2018 .
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice
faza Plan Urbanistic Zonal pentru „bazin piscicol cu extracție de agregate minerale” în
Brad, sat Țărățel, f.n., județul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor H.C.L. nr.
77/29.06.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanismului din
Municipiul Brad precum şi ale Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010 s-au făcut demersurile de
informare şi consultare a publicului privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan
Urbanistic pentru „bazin piscicol cu extracție de agregate minerale” în Brad, sat Țărățel,
fn, județul Hunedoara.
Ţinând cont de Avizul Tehnic nr. 8/2/11508/04 mai 2017 al Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local Brad, de Raportul
informării şi consultării publicului nr. 17603/06.07.2018, precum şi de Punctul de vedere
nr.17604/06.07.2018 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea celor solicitate.
Menţionează că beneficiarul proiectului este S.C. EU&OSUNG S.R.L. BUCUREȘTI.
Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al
Municipiului Brad, urmând ca eliberarea autorizaţiei de construire să se facă în concordanţă
cu prevederile acestora precum şi ale Legii nr. 350/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
În contextul celor de mai sus, propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

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 și 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.
A ajuns la ședință doamna consilier local, Mager Claudia.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali absenți motivat (Ionel Daniel
Adam și Bogdan- Sorin Ștefea), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2018
privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru
„bazin piscicol cu extracție de agregate minerale” în Brad, sat Țărățel, fn, județul
Hunedoara .
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri
între Municipiul Brad și S.C. RELCOM S.R.L. .
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 ședința ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Brad din data de 26.04.2018 a fost analizată și discutată solicitarea
domnului Hărăguș Gabriel în calitate de administrator a S.C. RELCOM S.R.L. pentru
avizarea unui schimb de terenuri.
Urmare Avizului de principiu acordat de către Consiliul Local al Municipiului Brad
în vederea efectuării unui eventual schimb de terenuri, au fost făcute demersurile legale
pentru întocmirea unor documentații cadastrale și au fost evaluate terenurile de către
evaluator autorizat ANEVAR, rezultând următoarele:
Terenul intravilan (curți, construcții), neîmprejmuit, proprietatea Municipiului Brad domeniu privat, aflat în municipiul Brad pe strada Republicii, la intersecția cu strada

Minerilor, județul Hunedoara, cu suprafața de 22 mp. înscris în CF nr. 67139, cu nr. crt. A1,
număr cadastral 67139 a fost evaluat de către evaluator autorizat ANEVAR – VARGA
DOREL la valoarea de 194 euro, respectiv 902 lei (curs euro la data de 10.07.2018 4,6587 lei);
Terenul intravilan (curți, construcții), neîmprejmuit, proprietatea S.C. RELCOM
S.R.L., aflat în municipiul Brad, strada Avram Iancu, zona Pieței Agroalimentare, județul
Hunedoara, cu suprafața de 22 mp. înscris în CF nr. 67144, număr cadastral 67144, a fost
evaluat de către evaluator autorizat ANEVAR – VARGA DOREL la valoarea 194 euro,
respectiv 902 lei (curs euro la data de 10.07.2018 - 4,6587 lei).
Totodată, propune împuternicirea Primarului Municipiului Brad, domnul Florin
Cazacu, pentru a semna Contractul de schimb autentificat de Notarul Public.
Precizează că cheltuielile ocazionate de schimbul de terenuri despre care a făcut
vorbire în cele de mai sus vor fi suportate de către solicitant.
În contextul celor de mai sus propune 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, 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, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 14 voturi "pentru”, 2 consilieri locali absenți motivat (Ionel Daniel
Adam și Bogdan- Sorin Ștefea), 1 consilier local nu votează (Ioan Hărăguș) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2018 privind aprobarea unui schimb de terenuri
între Municipiul Brad și S.C. RELCOM S.R.L. .
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 33 din Blocul
105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara.

Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 locuința nr. 33 din Blocul 105 G, situat
în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara a fost deținută cu
chirie de către domnul Miclean Sorin - Viorel, în perioada 2005 – 2018, în baza
Contractelor de închiriere nr. 15312/11.05.2005 și respectiv nr. 19165/10.07.2017.
În luna iulie a acestui an, contractul de închiriere a încetat. Domnul Miclean Sorin –
Viorel fiind stabilit cu locul de muncă în străinătate a împuternicit-o pe doamna Gavrilă
Minodora – Alina pentru a se ocupa de predarea locuinței sus amintite.
La cererea de predare a locuinței, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
20650/21.08.2018/14.06.2018, doamna Gavrilă Minodora – Alina a anexat acte doveditoare
din care rezultă că sus numitul nu are datorii nici la Asociația de proprietari din care face
parte și nici la S.C. TERMICA BRAD S.A..
Menționează că locuința este compusă dintr-o cameră, un hol și o baie, având o
suprafață totală de 11,00 mp.
Întrucât prin procesul verbal de predare – preluare nr. 20773/22.08.2018, locuința nr.
33 din Blocul 105 G, situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, Judeţul
Hunedoara a fost preluată, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus
repartizarea acesteia.
Întrucât în evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad există mai multe cereri
depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea unei locuinţe, las la latitudinea
Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Brad să facă propuneri în acest sens.
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, Ancuța Florentina Miheț 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, Iosif Manea, dă cuvântul doamnei consilier local,
Miheț Ancuța Florentina președintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 4 dosare ale
persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a
îndreptat atenţia.
Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, menţionează că în cadrul Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au
fost analizate 4 dosare şi anume: Ronta Ileana Floarea; Lazăr Gica Virginia; Hurșan Flaviu
Dan și respectiv Drăgoi Florin Constantin.

Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45
alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările
şi completările ulterioare.
Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, menţionează că la analizarea
dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor,
vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie
trecute patru persoane și anume:
- Ronta Ileana Floarea care are domiciliul stabil în comuna Ribița, sat Dumbrava de
Jos, nr. 34, proprietatea părinților, unde, a locuit împreună cu părinții, soțul și cei trei copii,
până în anul 2005, când a divorțat. Din anul 2007 a fost tolerată în spațiu, pe la diverse
rude, plătind utilitățile. Din anul 2017, locuiește la fiica și ginerele său, Drăguț
Lăcrămioara, pe str. Aleea Privighetorilor, bl.30, ap.21 într-o locuință cu o sigură cameră.
Este angajată la S.C. ADIGE MANUFACTURING S.R.L., cu un salariu brut lunar de
1904,00 lei. Mai beneficiază de pensie lunară de handicap permanent de 350,00 lei.
- Lazăr Gica Virginia care are domiciliul stabil în comuna Vălișoara, sat Dealul Mare,
nr.11, proprietatea unei mătuși a soțului, cu reședința în Brad, str. Zorilor, nr. 6. Este
căsătorită, are un copil în vârstă de 8 ani, soțul este încarcerat la Penitenciarul Bârcea,
pentru conducere fără permis. Este angajată la Restaurantul Roma, ca ajutor de bucătar, are
un salariu brut de 1900 lei și alocația copilului.
Copilul este înscris la Școala Gimnazială ”Horea Cloșca și Crișan” Brad.
Doamna Lazăr Gica – Virginia solicită o locuință în Bl. 105 G, de pe str. Adrian
Păunescu pentru a fi mai aproape de serviciu și de școala unde învață fiul său.
- Hurșan Flaviu Dan are domiciliul stabil în Municipiul Brad, str. Aleea Primăverii,
bl. AB15, sc.2, ap.5, proprietatea fratelui său Bogdan, dobândită prin moștenire.
Datorită faptului că fratele său îl somează să părăsească locuința, în urma
amenințărilor și agresării, fiind nevoit să plece și după spusele sale să doarmă sub pod.
Este amenințat și agresat zilnic să părăsească locuința. Este foarte bolnav - conform
actelor medicale depuse este pensionat de boală cu o pensie de 520 lei.
- Drăgoi Florin Constantin, are domiciliul stabil în Brad, str. Libertății, bl. B24,
ap.16, locuință cu 2 camere, deținută cu chirie de către mama sa Drăgoi Maria.
Împreună cu partenera sa Mureșan Sonia Maria, are o fetiță, Drăgoi Georgiana –
Alexandra, în vârstă de 5 luni.
Mama sa are în plasament un alt copil de-al său cu o fostă parteneră, care a decedat în
Italia, în acea perioadă el aflându-se încarcerat în Penitenciar.
Datorită neînțelegerilor apărute între el și mama sa, acesta le cere insistent să se mute,
cât mai repede, din locuință.
Este angajată la KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L, cu un salariu net lunar de 1275
lei și tichete de masă, iar consilierii locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre ele.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.

După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Iosif
Manea, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen –Irina Bora, Secretar
al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, doamna Ronta Ileana
Floarea a obținut un număr de 14 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, doi consilieri
locali absenţi (Ionel Daniel Adam și Bogdan-Sorin Ștefea), doamna Lazăr Gica Virginia a
obținut un număr de 1 vot „pentru”, 11 voturi „împotrivă”, doi consilieri locali absenţi
(Ionel Daniel Adam și Bogdan-Sorin Ștefea) iar domnul Hurșan Flaviu Dan și Drăgoi
Florin Constantin nu au obținut nici un vot astfel că locuința nr. 33 din imobilul ,,Bloc 105
G” situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara va fi repartizată
doamnei Ronta Ileana Floarea”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali absenți motivat (Ionel Daniel
Adam și Bogdan- Sorin Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2018
privind repartizarea locuinţei nr. 33 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad,
strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 73 din Blocul
105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 preşedinte de şedinţă, Iosif
Manea, dă cuvântul doamnei consilier local, Miheț Ancuța Florentina președintele
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement, pentru a prezenta cele 3 dosare ale persoanelor care au rămas din cele 4 care
solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a îndreptat atenţia.
Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, menţionează că în cadrul Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement au

fost analizate cele 3 dosare şi anume: Lazăr Gica Virginia; Hurșan Flaviu Dan și respectiv
Drăgoi Florin Constantin.
Doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în conformitate cu prevederile art. 45
alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările
şi completările ulterioare.
Doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina, menţionează că la analizarea
dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor,
vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca pe buletinele de vot să fie
trecute patru persoane și anume:
- Lazăr Gica Virginia care are domiciliul stabil în comuna Vălișoara, sat Dealul Mare,
nr.11, proprietatea unei mătuși a soțului, cu reședința în Brad, str. Zorilor, nr. 6. Este
căsătorită, are un copil în vârstă de 8 ani, soțul este încarcerat la Penitenciarul Bârcea,
pentru conducere fără permis. Este angajată la Restaurantul Roma, ca ajutor de bucătar, are
un salariu brut de 1900 lei și alocația copilului.
Copilul este înscris la Școala Gimnazială ”Horea Cloșca și Crișan” Brad.
Doamna Lazăr Gica – Virginia solicită o locuință în Bl. 105 G, de pe str. Adrian
Păunescu pentru a fi mai aproape de serviciu și de școala unde învață fiul său.
- Hurșan Flaviu Dan are domiciliul stabil în Municipiul Brad, str. Aleea Primăverii,
bl. AB15, sc.2, ap.5, proprietatea fratelui său Bogdan, dobândită prin moștenire.
Datorită faptului că fratele său îl somează să părăsească locuința, în urma
amenințărilor și agresării, fiind nevoit să plece și după spusele sale să doarmă sub pod.
Este amenințat și agresat zilnic să părăsească locuința. Este foarte bolnav - conform
actelor medicale depuse este pensionat de boală cu o pensie de 520 lei.
- Drăgoi Florin Constantin, are domiciliul stabil în Brad, str. Libertății, bl. B24,
ap.16, locuință cu 2 camere, deținută cu chirie de către mama sa Drăgoi Maria.
Împreună cu partenera sa Mureșan Sonia Maria, are o fetiță, Drăgoi Georgiana –
Alexandra, în vârstă de 5 luni.
Mama sa are în plasament un alt copil de-al său cu o fostă parteneră, care a decedat în
Italia, în acea perioadă el aflându-se încarcerat în Penitenciar.
Datorită neînțelegerilor apărute între el și mama sa, acesta le cere insistent să se mute,
cât mai repede, din locuință.
Este angajată la KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L, cu un salariu net lunar de
1.275 lei și tichete de masă, iar consilierii locali să-şi exprime opţiunea pentru una dintre
ele.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Iosif
Manea, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen –Irina Bora, Secretar
al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.

Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, a prezentat procesul verbal întocmit cu
privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, doamna Lazăr Gica
Virginia a obținut un număr de 11 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, doi consilieri
locali absenţi (Ionel Daniel Adam și Bogdan-Sorin Ștefea) domnul Hurșan Flaviu Dan nu
a obținut nici un vot iar domnul Drăgoi Florin Constantin a obținut 4 voturi „pentru” și 11
voturi ”împotrivă” astfel că locuința nr. 73 din imobilul ,,Bloc 105 G” situat în municipiul
Brad, strada Adrian Păunescu, judeţul Hunedoara va fi repartizată doamnei Lazăr Gica
Virginia”.
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, Ancuța Florentina Miheț 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, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali absenți motivat (Ionel Daniel
Adam și Bogdan- Sorin Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2018
privind repartizarea locuinţei nr. 73 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad,
strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara .
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii pentru
locuinţa nr. 10, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, nr. 2, din municipiul
Brad, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Mocoi Dănuț Gheorghe .

Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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 anul 2015 domnul Mocoi
Dănuț - Gheorghe a devenit beneficiarul Contractului de închiriere nr. 5349/12.05.2015,
având ca obiect locuința nr. 10 din Blocul 105 G, de pe strada Adrian Păunescu, nr. 2,
județul Hunedoara, contract care, între timp, a expirat.
Contractul nu a fost prelungit întrucât fostul chiriaș este plecat la muncă în Spania.
Având probleme de sănătate, acesta a fost în imposibilitatea de a se deplasa în țară în
vederea prelungirii contractului de închiriere.
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 19905/07.08.2018
doamna Manga Adela Persida, împuternicită de către domnul Mocoi Dănuț - Gheorghe,
prin Procura specială nr. 35-18-16250/27.07.2018, a solicitat o nouă repartiție pentru
locuința nr. 10, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, nr. 2, din municipiul Brad,
judeţul Hunedoara.
Din actele prezentate rezultă că fostul chiriaş, domnul Mocoi Dănuț - Gheorghe, nu
are datorii la această dată faţă de Primăria Municipiului Brad, nu are datorii la plata taxelor
comune faţă de Asociaţia de Proprietari nr. 11 din care face parte și nici la plata energiei
termice, motiv pentru care consider oportun aprobarea unei noi repartiții conform celor
solicitate.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia 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, Ancuța Florentina Miheț 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, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de
asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,
respectiv 11 consilieri locali.

Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali absenți motivat (Ionel Daniel
Adam și Bogdan- Sorin Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2018
privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 10, din Blocul 105 G de pe
strada Adrian Păunescu, nr. 2, din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, fostului
chiriaș, domnul Mocoi Dănuț Gheorghe .
Punctul nr. 1 Suplimentar. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile
publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, 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.
36/2018 s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului
Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad.
În prezent, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului
Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad conțin 135 de posturi aprobate prin H.C.L. nr. 36/2018, după cum
urmează:
- 2 posturi demnitari ( primar și viceprimar)
- 1 post secretar – funcţie publică de conducere
- 5 posturi - funcţii publice de conducere
- 62 posturi - funcţii publice de execuţie
- 5 posturi contractuale de conducere
- 60 posturi contractuale de execuţie.
Pe lângă cele 135 de posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art. III
alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare, mai există, finanţate din bugetele locale, 123 posturi
la „Asigurări şi asistenţă socială” – capitol bugetar 68.02, respectiv 319,5 posturi la
„Sănătate”- capitol bugetar 66.02.
Prin referatul nr. 21080/25.08.2018, Compartimentul Resurse Umane din aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Brad se face cunoscut faptul că, în urma pensionării
anticipate parțiale a domnului Ștefan Petru, un post de muncitor necalificat I din Serviciul
Public de Gospodărire Comunală a devenit vacant.

Față de cele de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea Statului de funcții (fără modificarea Organigramei) pentru aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al
Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Brad în sensul transformării postului de natură contractuală de
muncitor necalificat I în muncitor calificat I (studii medii/școală profesională) din cadrul
Serviciului Public de Gospodărire Comunală Brad din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad (poziția 107 în statul de funcții).
În contextul celor de mai sus propune 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, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 8 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali absenți motivat (Ionel Daniel
Adam și Bogdan - Sorin Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2018
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului
Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Brad .
Punctul nr. 2 Suplimentar. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de
înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 şi a stabilirii
măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în conformitate cu prevederile art. 8
alin. 4 din anexa la Ordinul 289/147/7.325/1.588/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice
de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019, semestrial, în şedinţa

consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în
registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi.
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul
agricol în scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a
terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la
dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei
publice locale ale municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol.
Potrivit art. 6 din actul normativ menționat primarii municipiilor, iau măsuri pentru
întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, în
conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, pentru asigurarea împotriva degradării,
distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru, cu
respectarea prevederilor legale.
Registrul agricol pe suport hârtie, are caracterul unui document oficial care constituie
o sursă importantă de informaţii, va fi numerotat, parafat şi sigilat, filele necesitând a fi
cusute pentru evitarea desprinderii acestora, ca urmare a utilizării îndelungate a registrului
agricol, precum şi înregistrat în registrul de intrare - ieşire de la nivelul autorităţii executive
a administraţiei publice locale respective. Informaţiile conţinute în baza de date a registrului
agricol gestionat în format electronic sunt informaţii oficiale şi sunt supuse reglementărilor
legale privind securitatea, integritatea şi funcţionalitatea sistemelor informatice.
Documentele eliberate pe suport hârtie în baza informaţiilor existente în baza de date
electronică privind registrul agricol se supun aceloraşi prevederi legale ca în cazul în care
registrul agricol este gestionat numai pe suport hârtie.
Registrul agricol gestionat în format electronic conform formularelor registrului
agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului se ţine în baza unui program informatic
contractat de fiecare unitate administrativ-teritorială, cu respectarea prevederilor legale
privind achiziţiile
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
să se ia act de stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol al municipiului Brad, pentru
semestrul I al anului 2018, conform celor prevăzute în Anexa nr. 1 la hotărâre şi să se
aprobe programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în
registrul agricol al municipiului Brad, ţinut în format electronic şi pe suport de hârtie,
conform Anexei nr. 2 la hotărâre și-l supune dezbaterii Consiliului Local Brad.
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, 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, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 prezenți, respectiv 8 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali absenți motivat (Ionel Daniel
Adam și Bogdan - Sorin Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2018
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I
al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi .
Punctul nr. 3 Suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei
Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico – Economici pentru obiectivul de
investiţii „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ DE REZERVĂ REALIZATĂ
PRIN GRUP ELECTROGEN ECHIPAT CU AAR și Branșament electric trifazat la
Sediul Primăriei Municipiului Brad, județul Hunedoara”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, dă cuvântul domnului Primar, Florin
Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Proiectul nr. 16/2018 supus aprobării,
elaborat de S.C. Linial Electric S.R.L. Deva a fost promovat în vederea alimentării cu
energie electrică de rezervă a sediului Primăriei Municipiului Brad, printr-un grup
electrogen echipat cu AAR (anclanșare automată rapidă a rezervei), isonorizat, cu pornire
manuală/automată.
Grupul electrogen va fi montat în curtea interioară, adiacent clădirii primăriei, pe un
postament de beton cu dimensiunea de 9 mp cu o priză de pământ, iar pentru integrarea
acestuia în alimentarea de bază a obiectivului, se va realiza un circuit electric, între tabloul
AAR a grupului electrogen și TDG (tabloul de distribuție general) de exterior.
Obiectivul de investiții se va finanța din fonduri de la bugetul local fiind cuprins în
Lista sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018 la Capitolul 51 – Autorități publice,
Anexa 3 la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli.
Valoarea totală a investiției este de 113.576,04 lei cu TVA inclus, respectiv 95.442,05
lei fără TVA, din care C+M 98.829,5 lei cu TVA inclus, respectiv 83.050 lei fără TVA.
Durata de realizare a investiției este de 12 luni.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune
plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia 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, 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, Iosif Manea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, menţionează că proiectul de hotărâre este
însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, 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 funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Iosif Manea, supune la vot proiectul de hotărâre în
ansamblul său şi cu 15 voturi "pentru”, 2 consilieri locali absenți motivat (Ionel Daniel
Adam și Bogdan- Sorin Ștefea) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2018
privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico –
Economici
pentru obiectivul de investiţii „ALIMENTARE
CU ENERGIE
ELECTRICĂ DE REZERVĂ REALIZATĂ PRIN GRUP ELECTROGEN ECHIPAT
CU AAR și Branșament electric trifazat la Sediul Primăriei Municipiului Brad,
județul Hunedoara”.
Punctul nr. 7. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
Adresa nr. 396660/13.08.2018 a M.A.I. – I. P. J. Hunedoara Poliția
Municipiului Brad prin care șeful Poliției Municipiului Brad își exprimă deosebita
satisfacție față de modul profesionist în care instituțiile au cooperat în cadrul activităților
desfășurate cu ocazia evenimentelor desfășurate în perioada 10-12 august 2018 (Zilele
Municipiului Brad). Totodată adresează mulțumiri în numele polițiștilor atât domnului
Primar, cât și domnilor consilieri locali pentru comportamentul participanților la aceste
evenimente, precizând că Poliția Municipiului Brad nu a fost sesizată de săvârșirea unor
fapte de natură penală sau contravențională.
Domnii consilieri locali au luat act de această adresă.
Adresa nr. 3/07.08.2018 a Partidului Mișcarea Populară – Organizația
Județeană Hunedoara prin care se solicită să se pună la dispoziție în vederea închirierii un
spațiu corespunzător în care să funcționeze Organizația Municipală Brad a Partidului
Mișcarea Populară.
În urma analizării acestei adrese și ținând cont de Nota compartimentului de
specialitate, domnii consilieri locali dau aviz nefavorabil cererii.

Cererea nr. 20180/09.08.2018 a domnului Petrișor Raul Emilian în calitate de
organizator al Campionatului de Minifotbal Brad solicită folosirea bazei sportive (teren
sintetic) pentru Campionatul de Minifotbal Municipal Brad sezonul 2018-2019.
În urma analizării aceste adrese și ținând cont de Nota compartimentului de
specialitate, domnii consilieri locali își dau acordul ca acest campionat să se desfășoare pe
terenul de sport cu gazon sintetic de pe Aleea Privighetorilor, în sezonul 2018-2019, cu titlu
gratuit, cu condiția să se folosească bannerele inscripționate cu Primăria Municipiului Brad
și respectiv cu Consiliul Local al Municipiului Brad.
Cererea nr. 17910 a doamnei Bota Marinela - administrator SC ALLEGRIA
ZADRIMA S.R.L. prin care solicită închirierea/concesionarea unei suprafețe de 15 mp teren
situat în Municipiul Brad, în vederea amplasării unui chioșc cu produse de patiserie.
În urma analizării acestei adrese și ținând cont de Nota compartimentului de
specialitate, domnii consilieri locali avizează nefavorabil cererea.
Cererea nr. 19670/03.08.2018 a RDD BOBAR DESIGN SRL, reprezentată
prin Bobar Romeo prin care se solicită închirierea unei suprafețe de 12 mp. teren pe
domeniul public al Municipiului Brad, pe un an de zile în vederea amplasării unui car
vienez pentru comercializare KURTOS KOLACS .
În urma analizării acestei adrese, domnii consilieri locali își dau acordul cu
amplasarea pe domeniul public a unui car vienez după stabilirea locației de către
compartimentul de specialitate.
Punctul nr. 8. - Informarea nr. 20796/23.08.2018 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Punctul nr. 4 Suplimentar - Plângerea Prealabilă nr. 21219/28.08.2018 a S.C.
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire Notei Compartimentului Juridic:
„Urmare Plângerii Prealabile formulată de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE
S.A. TIMIȘOARA, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 21.219/28.08.2018,
prin care se solicită revocarea H.C.L. nr. 103/26.07.2018 privind însușirea contractului de
achiziție publică având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de
colectare 1 Brad constând în: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor similare; operarea și administrarea Stației de transfer Brad;
operarea și administrarea Stației de sortare Brad; transportul la distanță al deșeurilor la
facilitățile de tratare/depozitare”, din cadrul proiectului ”Sistem Integrat de Management
al Deșeurilor în Județul Hunedoara”, vă aducem la cunoștință următoarele:
În ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 27.08.2013,
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2013 s-a aprobat Documentul de Poziție (DP)
privind modul de implementare a proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
în Județul Hunedoara” care, ulterior, a fost modificată prin H.C.L. nr. 118/2015 și respectiv
H.C.L. nr. 133/2016.
Prin HCL nr. 133/2016 s-a modificat Documentul de Poziție (DP) privind modul de
implementare a Proiectului ”Sistem de management integrat al Deșeurilor în Județul

Hunedoara”. Printre aceste modificări a fost și cea a art. 9 alin. 5 astfel: ”Pentru
contractele de colectare și transport existente, respectiv colectarea separată și transportul
separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, care fac obiectul ”Sistemului de
management integrat al deșeurilor din județul Hunedoara„ sau prelungite prin acte
adiționale și care expiră după anul 2013, vor fi menținute până la data expirării lor, dar
nu mai mult de data intrării în funcțiune a sistemului de management integrat al
deșeurilor din județul Hunedoara”. Autoritățile locale implicate își iau angajamentul de
a nu le extinde dincolo de această dată.”
Prin H.C.L. nr. 76/2016 s-au aprobat documentele necesare derulării procedurii de
licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor
activități componente ale serviciului de salubrizare.
Prin H.C.L. nr. 11/2017 au fost aprobate documentațiile și s-a acordat mandat pentru
aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Gestiune
a Deșeurilor” Județul Hunedoara, pentru semnarea contractelor de delegare, precum și
pentru organizarea procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor
de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare.
În urma licitației, câștigător a fost desemnată BRAI – CATA SRL CU CARE ADI
Deșeuri Hunedoara a și încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
în zona de colectare 1 Brad nr. 394/720/2018.
În data de 25 aprilie 2018, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul
Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” a semnat cu operatorul
ASOCIEREA S.C. BRAI - CATA S.R.L., lider – S.C. TED TRANS 2002 S.R.L., contractul
de achiziție având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de
colectare 1 Brad care constă în: colectarea separată și transportul separat a deșeurilor
municipale și a deșeurilor similare, operarea și administrarea stației de transfer Brad,
operarea și administrarea stației de sortare Brad, transportul la distanță a deșeurilor la
facilitățile de tratare/depozitare”.
Ulterior, la solicitarea ADI Deșeuri, în ședința ordinară a Consiliului Local al
Municipiului Brad din data de 26.07.2018 s-a adoptat cu 15 voturi ”pentru”, 2 abțineri,
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 103/2018 privind însușirea
contractului de achiziție publică având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare în zona de colectare 1 Brad constând în: colectarea separată și transportul
separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea și administrarea Stației de
transfer Brad; operarea și administrarea Stației de sortare Brad; transportul la distanță al
deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare”, din cadrul proiectului ”Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara”.
Instituția Prefectului – Județul Hunedoara nu a formulat obiecțiuni cu privire la
această hotărâre.
Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că H.C.L. nr. 103/2018 a fost
legal adoptată.
Precizăm că BRAI – CATA SRL, pe baza acestui contract a obținut licență de
funcționare emisă de către ANRSC București, însă cu valabilitate de la data emiterii

ordinului de începere a contractului. Astfel, în prezent, RETIM nu este tulburat în exercițiul
drepturilor rezultate din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din
Municipiul Brad nr. 4021/2003.
Mai mult, din discuțiile purtate cu reprezentanții ANRSC București, rezultă faptul că
licența RETIM va fi modificată, în corelare cu licența BRAI – CATA SRL, în sensul că va fi
limitată până la data începerii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
în zona de colectare 1 Brad nr. 394/720/2016 încheiat cu ADI Deșeuri Hunedoara.
Prin H.C.L. nr. 103/2018 Consiliul Local al Municipiului Brad nu a aprobat
contractul, ci doar și l-a însușit. Acest lucru a fost obligatoriu atâta vreme cât, după cum am
arătat și în cele de mai sus, ADI Deșeuri Hunedoara a fost mandatat de către Consiliul
Local al Municipiului Brad să facă toate demersurile necesare în vederea implementării
proiectului ”Sistemul Integrat de management al Deșeurilor în Județul Hunedoara”,
respectiv să întocmească toate documentele necesare organizării licitației publice în vederea
delegării unor activități componente ale serviciului de salubrizare.
Astfel, o revocare a acestei hotărâri este inoportună.
Față de cele de mai sus și având în vedere prevederile legale în vigoare, considerăm
temeinică și legală Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 103/2018, motiv
pentru care nu înțelegem să procedăm la revocarea acesteia”.
În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu, face câteva precizări suplimentare cu
privire la situația creată în Municipiul Brad.
Astfel, precizează că ADI Deșeuri Hunedoara a scos la licitație delegarea gestiunii
serviciului de salubrizare pentru activitățile: colectarea separată și transportul separat al
deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, operarea și administrarea Stației de transfer
Brad, operarea și administrarea Stației de sortare Brad, transportul la distanță al deșeurilor
la facilitățile de tratare/depozitare.
La această licitație nu a participat și S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
Timișoara. Licitația a fost câștigată de BRAI – CATA S.R.L. care a beneficiat de un termen
de mobilizare de 120 de zile, termen care, în urma discuțiilor purtate la sediul Primăriei
Municipiului Brad, în data de 29 august 2018, între reprezentanții S.C. Retim Ecologic
Service S.A. și reprezentantul ADI Deșeuri, va fi prelungit în ședința Consiliului Director a
ADI Deșeuri cu încă cel puțin 15 zile. În această perioadă cei doi operatori urmează să se
pună de acord cu privire la predarea – preluarea în bune condiții a serviciului.
Consideră că există o lipsă de comunicare între BRAI – CATA S.R.L., A.D.I. Deșeuri
Hunedoara și S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara. Constată că în
momentul de față nici BRAI – CATA S.R.L. nu este pregătită să preia serviciul și nici S.C.
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara nu este dispusă să renunțe la contract.
În situația dată autoritatea publică locală poate denunța unilateral contractul încheiat
cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara dacă interesul local sau național o
impune, cu plata unei despăgubiri juste.
Definiția justei despăgubiri este una complexă și se stabilește, de regulă, de către
instanța de judecată.

În continuare BRAI - CATA S.R.L. susține că nu pot să - și înceapă activitatea în
oraș dat fiind faptul că Asociațiile de Proprietari au încă contracte cu S.C. Retim Ecologic
Service S.A.Timișoara.
În contractul cu BRAI – CATA S.R.L. nu sunt prinse activitățile de măturat, spălat,
stropit și întreținerea căilor publice, sens în care s-a solicitat S.C. Retim Ecologic Service
S.A. să-și manifeste disponibilitatea cu privire la prestarea acestui serviciu, dar până în
momentul de față nu au comunicat nici un răspuns.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, menționează că ADI Deșeuri ar fi trebuit să
țină cont la întocmirea documentației pentru licitație de durata contractului încheiat între
S.C. Retim Ecologic Service S.A și Municipiul Brad. Ar fi trebuit să înștiințeze S.C. Retim
Ecologic Service S.A. de faptul că salubrizarea în viitor se va face pe 4 fracții și nu pe
două, așa cum prestează ei acum și aceștia ar fi trebuit să se prezinte la licitație. Întreabă în
sarcina cui va fi stabilită plata despăgubirii juste.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că aceasta va fi suportată de către
autoritatea publică locală, din bugetul local.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că acest proiect este implementat pe
fonduri europene, ba mai mult din luna ianuarie 2019, colectarea deșeurilor menajere pe 4
fracții este obligatorie. Mai mult informează că în urma discuțiilor purtate cu reprezentanți
ai ANRSC București rezultă că în momentul în care ADI Deșeuri va emite Ordinul de
începere pentru BRAI – CATA S.R.L., S.C. Retim Ecologic Service S.A. nu va mai avea
drept de operare pentru Zona 1 Brad.
Domnul consilier local, Dorel Leaha-Ștefan, întreabă ce înseamnă din punct de
vedere juridic acea justă despăgubire; dacă vor merge cumva pe diferența rămasă de
executat din contract.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că este foarte greu de stabilit cuantumul
despăgubirii. Este foarte dificil de stabilit ce profit ar avea S.C. Retim Ecologic Service
S.A. pe următorii 10 ani. Această justă despăgubire poate fi stabilită doar de către instanța
de judecată competentă.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ștefan se întreabă, din punct de vedere juridic,
de ce ADI Deșeuri nu au fost mai deschiși, să spună, ad literam, atât SC RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara, cât și nouă că Bradul este sub contract.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că dacă Municipiul Brad nu ar fi intrat în
licitație, noul operator nu s-ar fi prezentat la licitație doar pentru UAT - urile din zonă.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, menționează că S.C. Retim Ecologic
Service S.A. nu putea să participe la licitație atâta timp cât avea în derulare un contract pe o
perioadă de 28 de ani. Dacă ar fi participat la licitație, ar fi însemnat că se licitează pe ei. Și,
în plus SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara operează cu 6 sau 7 lei, iar
BRAI-CATA S.R.L. cu 9 lei iar pe sate tariful este de 4 lei iar la oraș tariful este de 9 lei.
Mai precizează că atât el dânsul, cât și cetățenii întreabă ce să facă cu contractele, să
încheie cu Brai – Cata S.R.L. un nou contract sau să rămână cu S.C. Retim Ecologic
Service S.A., sens în care îi solicită domnului primar să transmită un mesaj în acest sens
cetățenilor.

Domnul consilier local, Vasile Bârea, solicită să se facă presiuni asupra câștigătorului
să respecte normele U.E., deoarece dacă îi lăsăm așa vom avea mult de plătit, iar dacă nu
pot să respecte contractul se vor retrage singuri.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, menționează că se va pierde oricum și va
trebui să se plătească câteva miliarde.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, menționează că s-ar putea ca BRAI – CATA
S.R.L. să nu poată implementa cerințele U.E, să nu aibă capacitatea de a colecta gunoiul,
S.C. Retim Ecologic Service S.A. să se retragă iar Bradul să rămână cu gunoaiele
neridicate.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că această cauză este foarte complexă: ne
pot acționa în judecată atât BRAI – CATA S.R.L., cât și S.C. Retim Ecologic Service S.A..
Stația ECO Brad poate fi preluată de către BRAI – CATA S.R.L. și S.C. Retim
Ecologic Service S.A. să achite o taxă pentru depunerea deșeurilor.
În continuare prezintă pe scurt adresa Asociației Municipiilor din România în care se
face cunoscut faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2019 este obligatoriu să se facă
colectarea deșeurilor pe 4 fracții. Ori, BRAI-CATA S.R.L. spune că poate să facă acest
lucru, S.C. Retim Ecologic Service S.A. Timișoara însă nu.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, consideră că trebuie să se aducă la cunoștința
operatorilor, atât de către noi, cât și de către ADI Deșeuri, obligațiile legale comunicate de
către A.M.R. și trebuie să fim siguri că BRAI – CATA S.R.L. are cele necesare pentru a
presta serviciul conform prevederilor legale.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că operatorii au cunoștință despre
prevederile legale în vigoare și menționează că, pentru că nu a văzut mobilizare suficientă
la Brai – Cata S.R.L., nu a insistat la încetarea contractului cu S.C. Retim Ecologic Service
S.A..
Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ștefan, întreabă dacă în contractele
Asociațiilor de Proprietari cu S.C. Retim Ecologic Service S.A. este implicată și Primăria?
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că acele contracte sunt încheiate doar
între Asociațiile de Proprietari și S.C. Retim Ecologic Service S.A.. Primăria are separat
contractele sale cu operatorul. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu datoriile Asociațiilor
de Proprietari către S.C. Retim Ecologic Service S.A..
Domnul consilier local, Viorel Curtean, menționează că dacă S.C. Retim Ecologic
Service S.A.. nu mai are licență pentru acest program european, este obligat să renunțe la
contract.
Domnul consilier local, Mihai Mureș, solicită întocmirea unei adrese de către
Primăria și Consiliul Local al Municipiului Brad către ADI Deșeuri prin care să se explice
situația creată, să știe că noi suntem undeva unde ne-au aruncat ei.
Domnul consilier local, Vasile Bârea, solicită întocmirea unui document către ADI
Deșeuri care să fie semnat de către toți consilierii locali.
După toate aceste discuții, Consiliul Local al Municipiului Brad a luat act de
plângerea prealabilă formulată de către S.C. Retim Ecologic Service S.A..

Punctul nr. 5 Suplimentar
- Adresa nr. 1363/24.08.2018 a Curții de Conturi a
României prin care se transmite, Decizia nr. 16/1/24.08.2018 și Raportul de fallow-up nr.
1275/1240 din data de 27.07.2018 cu privire la SC TERMICA BRAD S.A. pentru luare la
cunoștință și pentru a se urmări modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse.
Domnul Adrian Grosu, director al S.C. TERMICA BRAD S.A. prezintă pe scurt
modul în care s-a desfășurat controlul Curții de Conturi și măsurile care au fost luate de
către SC TERMICA BRAD S.A. în urma acestui control.
Domnii consilieri locali au luat act de aceste documente.
Punctul nr. 9. - Diverse.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, precizează că cetățenii din zonă i-au adus
la cunoștință faptul că la intersecția străzii Crângului cu strada Decebal este obturată
vizibilitatea conducătorilor auto de indicatoarele de circulație care sunt fixate prea jos la 1m
sau 1,20 m. Mai menționează că mai sunt și acei doi tuia care ar trebui tunși.
În continuare solicită domnului viceprimar să se deplaseze la fața locului, respectiv
pe str. Decebal, în apropierea casei sale, unde există două capace de canal care fac o gălăgie
infernală când trec tirurile peste ele și să ia măsurile necesare.
Mai aduce la cunoștința executivului că în centru, la sediul P.N.L., la etajul I, au
început să cadă plăcile de marmură, de granit sau de ce-o fi care, Doamne ferește să pice în
cap la vreun cetățean, că atunci, nu știu cum veți împărți vina. O să dați vina unii pe alții,
Primăria o să susțină că trebuia să facă PNL-ul iar PNL-ul o să susțină că trebuia să facă
Primăria.
Menționează că la un moment dat parcă era pusă acolo o panglică de avertizare care
însă nu mai există.
Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că a fost protejată într-o anumită măsură
zona respectivă pentru că într-adevăr sunt vreo două - trei plăci de travertin pe sub care s-a
infiltrat apa și s-ar putea desprinde. Urmează să se ia măsuri în acest sens. Dar menționează
că dumnealui a fost mai îngrijorat de un brad care era pus la un partid și care, în bătaia
vântului, putea să cadă la cineva în cap.
Domnul consilier local, Dorin Sorin David, menționează că acea problemă a fost
rezolvată de mult.
În continuare domnul consilier local, Dorin Sorin David, felicită consilierii P.N.L.
care au participat la ședința de îndată a Consiliului Local din data de 10.08.2018 pentru că
prin votul lor au dat 2 milioane în plus pentru Zilele Municipiului Brad, bani care au fost
cheltuiți de domnul primar. Totodată a înmânat fiecăruia mesajul președintelui P.N.L.,
domnul Ludovic Orban.
Domnul Primar, Florin Cazacu, cu tot respectul pe care-l poartă tuturor consilierilor
locali, solicită să nu se transforme ședința de consiliu în campanie electorală, menționând că
această situație ar fi putut să fie discutată la o terasă, la cafea.
Totodată, felicită consilierii P.N.L. care au avut înțelepciunea să participe la acea
ședință votând „pentru” aprobarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.

Domnul consilier local, Iosif Manea, precizează că totuși nu putem să nu observăm că
a fost cea mai mare participare de oameni de când se organizează Zilele Municipiului la
Brad și-i felicită pe toți cei care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment.
A fost o echipă formată din 20 - 30 de angajați ai Primăriei Municipiului Brad,
precum și membrii Consiliului Local care au muncit din greu pentru asta. A fost un efort
deosebit. Faptul că mii de oameni vin și participă la un asemenea eveniment și vezi bucurie
și satisfacție pe chipul lor, ne bucură tare mult.
Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Iosif Manea, declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 30 august
2018.

Brad, 30.08.2018
SECRETAR,
CARMEN – IRINA BORA

