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         R O M Â N I A 
 JUDEłUL HUNEDOARA 
     MUNICIPIUL BRAD 
     CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES -VERBAL 
încheiat azi, 30 septembrie  2013, cu ocazia şedinŃei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Brad 
 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 
data de 30 septembrie 2013 s-a făcut în data de 26.09.2013 prin DispoziŃia nr. 
475/26.09.2013 emisă de Primarul Municipiului Brad,  în conformitate cu prevederile 
art.39, alin.1 şi alin.3 şi art.68 alin. 1 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

DispoziŃia a fost adusă la cunoştinŃa locuitorilor municipiului Brad prin afişare 
la sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din 
municipiul Brad. 

Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 26.09.2013, conform tabelului 
existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi, la început14 consilieri locali în funcŃie, ulterior 17 
consilieri locali în funcŃie, 3 dintre aceştia anunŃându-şi întârzierea. 

În calitate de invitaŃi au participat: domnul Jurca Florin – Manager al Spitalului 
Municipal Brad, domnul Verdeş LaurenŃiu - Director economic al Spitalului 
Municipal Brad, domnul Ciota Ioan – Director medical al Spitalului Municipal Brad, 
doamna ec. Mariana Bordea  - contabil - şef al   S.C. TERMICA BRAD S.A. şi 
domnul ing. Adrian Grosu – director al S.C. TERMICA  BRAD  S.A. ,  

La şedinŃă au participat şi delegaŃii săteşti din cele patru sate aparŃinătoare 
Municipiului Brad şi anume: domnul Marin Constantin Hărăguş – delegat sătesc  la 
łărăŃel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc la Ruda Brad, Iulian Simedrea – delegat 
sătesc la  Mesteacăn şi domnul  Pavel Pistrilă – delegat sătesc la Valea Brad. 

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

Având în vedere numărul consilierilor prezenŃi la şedinŃă,  prevederile art. 40, 
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al 
Municipiului Brad constată şedinŃa legal constituită şi declară deschise lucrările 
acesteia,  invitându-i  pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în picioare pentru a audia Imnul 
NaŃional al României. 

Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad supune spre 
aprobare  procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 27.08.2013 care se aprobă  
cu  majoritate de voturi „pentru”, procesul verbal al şedinŃei convocată de îndată din 
data de 03.09.2013 care se aprobă  cu majoritate de voturi „pentru”, precum şi 
procesul verbal al şedinŃei convocată de îndată  din data de 18.09.2013 care se aprobă 
cu  majoritate de voturi „pentru”. 

Având în vedere că domnul consilier Incău Mircea a condus şedinŃele 
consiliului local pe o perioadă de 3 luni, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 
din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 



 2 

completările ulterioare, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, îi 
invită pe domnii consilieri locali  să facă propuneri pentru alegerea unui preşedinte de 
şedinŃă pentru următoarele trei luni. 

Domnul, Consilier local, Mihai Mureş, propune ca domnul Consilier local,  
Dorel Leaha - Ştefan să conducă lucrările şedinŃei de consiliu pentru următoarele trei 
luni, conform Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a Consiliului Local Brad 
- propunere aprobată cu majoritate  de  voturi. 

În continuare doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, îl 
invită pe domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha-Ştefan,  să  preia conducerea 
şedinŃei. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha-Ştefan, îl 
roagă pe domnul Primar, Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi:  
  1. Proiect de hotărâre  privind  completarea inventarului domeniului  privat al 
Municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.    

2. Proiect de hotărâre privind  exploatarea şi valorificarea unei cantităŃi de masă 
lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Delegare a Gestiunii 
SACET BRAD, operatorului S.C. TERMICA BRAD S.A. – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcŃiune şi casarea unor mijloace  
fixe şi a unor obiecte de inventar de la Spitalul Municipal Brad  – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei  locuinŃe din blocul ANL 2010 
situat în Brad str. Dacilor – iniŃiat de primarul municipiului Brad.  

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanŃi ai Consiliului 
Local Brad în Consiliul de AdministraŃie al  Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad 
– iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 7. Proiect de hotărâre privind  desemnarea a doi reprezentanŃi ai Consiliului 
Local Brad în Consiliul de AdministraŃie al  Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi 
Crişan” Brad -  iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanŃi ai Consiliului 
Local Brad în Consiliul de AdministraŃie al  Şcolii Gimnaziale ,, Mircea 
Sântimbreanu” Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.   
        9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 
atestare a persoanelor fizice care doresc să obŃină calitatea de ,,administrator imobile” 
– iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
         10.  Informarea nr.12826/24.09.2013 privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor 
de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.  
         11. Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri :   
 -   adresa nr.12943/26.09.2013 a Viceprimarului Municipiului Brad  
 -   adresa nr.18/25.09.2013 a SC TERMICA BRAD SA 
 -   adresa nr.6930/16.09.2013 a SPITALULUI MUNICIPAL BRAD 
 -   adresa nr.12854/25.09.2013 a Compartimentului juridic şi resurse umane  
 -   cererea nr. 12641/19.09.2013 a domnului Bortaş Cristian 
 -   cererea nr.12849/25.09.2013 a unui grup de cetăŃeni din Municipiul Brad 
 -   cererea nr.11724/29.08.2013 a domnului  Bolcu Ioan Cornel 
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 12. Diverse. 
 Domnul Primar, Florin Cazacu  propune suplimentarea proiectului ordinii de zi 
cu următoarele : 
 1. Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Local Brad în Consiliul de AdministraŃie al GrădiniŃei cu Program Prelungit ,,Floare 
de ColŃ” Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local Brad nr.54/2013 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la  Hotărârea Consiliului 
Local Brad nr.58/2013 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 4.  Adresa nr. 13094/30.09.2013 a S.C. Termica Brad S.A. 
        Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul 
Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha- Ştefan, supune aprobării suplimentarea propusă 
şi cu  majoritate de voturi „pentru” se aprobă. 
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, supune aprobării  Ordinea 
de zi în ansamblul ei  şi  cu  majoritate de voturi „pentru”, se  aprobă.  
 În continuare se trece la discutarea proiectelor de pe ordinea de zi astfel cum a 
fost ea aprobată. 
 
 Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind completarea inventarului 
domeniului  privat al Municipiului Brad. 

Domnul  Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan,  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 iniŃiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Hotărârea Consiliului Local 
Brad nr. 87/2013 s-a aprobat participarea Municipiului Brad la licitaŃia publică 
organizată pentru vânzarea unor imobile de la Compania NaŃională a Huilei Petroşani, 
în scopul achiziŃionării, prin adjudecare în contul creanŃei, a două imobile. 
 În urma participării la licitaŃie au fost adjudecate următoarele imobile: cantină 
în suprafaŃă de 385 mp., platformă din beton în suprafaŃă de 93 mp. şi teren aferent în 
suprafaŃă de 478 mp., situate în Brad, str. Spitalului nr. 16, jud. Hunedoara, grup 
social administrativ în suprafaŃă de 996 mp şi centrală termică şi reŃele termice în 
suprafaŃă de 201 mp., situate în Brad str. Avram Iancu,  nr.79 jud. Hunedoara. 
 Ulterior au fost încheiate contractele de vânzare-cumpărare nr. 
12669/20.09.2013,  respectiv nr. 12670/20.09.2013. 

 Având în vedere Referatul nr.12726/23.06.2013 al Biroului pentru 
administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Brad prin 
care se propune completarea inventarului domeniului privat cu imobilele 
achiziŃionate, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate. 

Domnul Consilier local,  Aurel-Vasile Circo dă citire raportului Comisiei de 
studii economice, prognoze, buget, finanŃe care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat, domnul Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei 
pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat  
şi domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan dă citire raportului Comisiei 
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.                   
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Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan,  întreabă dacă sunt discuŃii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Viceprimar, Aurel-Vasile Circo, precizează că dumnealui a fost 
împuternicit de către Consiliul local să facă demersurile pentru a cumpăra aceste 
imobile şi ca atare a dus la bun sfârşit misiunea. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulŃumeşte pentru operativitatea şi 
profesionalismul de care a dat dovadă domnul Viceprimar. Mai mult, precizează că 
domnul viceprimar a reuşit să cumpere aceste imobile la preŃul cel mai mic posibil, 
iar adjudecarea s-a făcut în contul unei părŃi din creanŃele datorate de CNH Petroşani 
bugetului local. În continuare, informează că sediul social administrativ achiziŃionat 
este într-o avansată stare de degradare şi devastare, motiv pentru care au început 
lucrările de ecologizare în vederea unei posibile închirieri sau concesionări. În acest 
sens solicită acordul consilierilor de a afişa un BANNER de înştiinŃare, acord care se 
dă în cadrul şedinŃei. 

Ajunge domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely.  
Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, menŃionează că proiectul 

de hotărâre este însoŃit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte 
de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi 
„pentru”, 2 consilieri locali absenŃi motivat (Mircea Incău, Florin Ioan StrăuŃ), se 
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2013 privind completarea inventarului 
domeniului  privat al Municipiului Brad. 

 
Punctul nr. 2  Proiectul de hotărâre privind exploatarea şi valorificarea 

unei cantităŃi de masă lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad. 
Domnul  Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha- Ştefan, 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 iniŃiator.   
 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Hotărârea Consiliului Local 
Brad nr. 67/27.06.2013 s-a aprobat exploatarea în regim silvic a cantităŃii de 577 mc. 
masă lemnoasă din pădurea proprietate publică Valea Bradului-Potingani şi s-a 
repartizat drept combustibil pentru Centralele termice ale şcolilor gimnaziale ,,Mircea 
Sântimbreanu” şi ,,Horea,Cloşca şi Crişan”. 
 Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local reglementează compensarea în 
contrapartidă cu masa lemnoasă pe picior a contravalorii Contractului de Prestări 
Servicii Silvice aferent acestei cantităŃi de combustibil, iar prin articolul 4 al Hotărârii 
Consiliului Local s-a aprobat recuperarea cheltuielilor aferente din viitoarele BVC 
proprii ale celor două unităŃi de învăŃământ, după ce aceste bugete vor deveni 
operaŃionale. 
 Valoarea Contractului de Prestări Servicii Silvice nr. 9757/08.07.2013, aflat în 
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derulare, este de 54.238 lei, fără TVA. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 81/27.08.2013, s-a aprobat 
valorificarea cantităŃii de 694 mc. masă lemnoasă pe picior, în valoare de 36.288,57 
lei, pentru compensarea parŃială a valorii Contractului de Prestări Servicii Silvice nr. 
9757/08.07.2013, iar prin Actul de Punere în Valoare nr. 5076/24.09.2013, anexat, 
Ocolul Silvic Baia de Criş propune valorificarea unui volum brut de masă lemnoasă 
pe picior de 211 mc. în valoare de 18.544,80 lei.   
  Potrivit art. 3 din HCL nr. 67/27.06.2013 şi prevederilor contractuale, 
cantitatea menŃionată urmează să compenseze diferenŃa de valoare a contractului. 
 Întrucât, prin însumare, rezultă un excedent valoric în compensare de 595,37 
lei, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus: exploatarea în regim 
silvic a cantităŃii de 211 mc. masă lemnoasă pe picior, în valoare de 18.544,80 lei; 
compensarea în contrapartidă a diferenŃei de valoare a Contractului de Prestări 
Servicii Silvice  nr. 9757/2013, de 17.949,43 lei, respectiv un volum brut de 204,22 
mc; valorificarea prin vânzare directă către prestator a cantităŃii de 6,78 mc. la preŃul 
unitar de 87,89 lei/mc, reprezentând diferenŃa până la valoarea Actului de Punere în 
Valoare nr. 5076/24.09.2013. 
 Se menŃine condiŃia recuperării contravalorii prestaŃiilor silvice de la unităŃile 
de învăŃământ beneficiare, după aprobarea bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli. 
 Domnul Consilier local,  Aurel Vasile Circo dă citire raportului Comisiei de 
studii economice, prognoze, buget, finanŃe care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat, domnul Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei 
pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat  
şi domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei 
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.      
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, întreabă dacă sunt discuŃii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 
 Domnul  Consilier local, Dorel Leaha – Ştefan, întreabă ce se va factura pentru 
cele două şcoli: doar prestaŃia silvică sau şi masa lemnoasă. 
 Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că se va factura valoarea 
prestaŃiei silvice,  fără valoarea masei lemnoase, aşa cum s-a aprobat în toate 
hotărârile de consiliu adoptate până acum în acest domeniu. 
 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că trebuie scăzută valoarea masei 
lemnoase din evidenŃele contabile ale Primăriei. 
 Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, explică, în cunoştinŃă de cauză, 
incapacitatea financiară a bugetelor şcolilor gimnaziale, de care s-a ocupat personal, 
iar facturarea masei lemnoase peste valoarea prestaŃiilor silvice ar conduce la 
depăşirea termenului de scadenŃă la plată şi, în final, la înregistrarea acestor facturi ca 
arierate, ceea ce ar conduce la blocarea bugetului local. Deblocarea acestuia s-ar  
putea face numai prin virarea unor sume acoperitoare de la bugetul local în cadrul 
finanŃării complementare, iar aceste sume să se reîntoarcă la sursa iniŃială, ceea ce ar 
complica inutil operaŃiile financiare. 
 A  venit domnul Consilier local, Florin Ioan StrăuŃ. 
 Domnul Primar, Florin Cazacu, luând cunoştinŃă de explicaŃia dată, sugerează 
efectuarea unor donaŃii în acest sens. 
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  Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, susŃine că donaŃia este posibilă numai 
dacă se găseşte suportul legal, iar înregistrarea în contabilitate ar trebui făcută fără 
valoare, ceea ce consideră că nu este corect. 
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, menŃionează că proiectul 
de hotărâre este însoŃit şi de raportul Serviciului Buget, finanŃe, contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Brad.  

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte 
de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi 
„pentru”,  1 consilier local absent motivat (Mircea Incău), se adoptă Hotărârea 
Consiliului Local nr. 91/2013 privind exploatarea şi valorificarea unei cantităŃi de 
masă lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad. 

 
 Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de 

Delegare a Gestiunii SACET BRAD, operatorului SC TERMICA BRAD SA. 
Domnul  Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha - Ştefan, 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 iniŃiator. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că,  prin Hotărârea Consiliului 
Local Brad nr. 102/2010, modificată cu Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 89/2013, 
s-a aprobat înfiinŃarea SC TERMICA BRAD SA, care devine operator al SACET 
BRAD începând cu sezonul rece 2013-2014. În acest sens, prin adresa nr. 
11730/29.08.2013 s-a emis Notificarea de încetare a Contractului de Delegare a 
gestiunii, cu acordul părŃilor, existent între Consiliul Local Brad ca Delegatar şi SC 
ACVACALOR SA BRAD – ÎN INSOLVENłĂ ca Delegat, la data de 30.09.2013, 
astfel încât SACET BRAD devine disponibil pentru atribuire operatorului nou 
înfiinŃat în acest scop. 

Proiectul de Contract de Delegare a Gestiunii SACET s-a aprobat prin articolul 
4 din Hotărârea Consiliului Local Brad 41/2012. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 şi a Legii nr. 325/2006, 
aprobarea Contractului de Delegare a Gestiunii şi a procedurii de atribuire către un 
operator intră în competenŃa autorităŃilor locale deliberative.  
 FaŃă de acestea şi Ńinând cont de Referatul nr. 13017/26.09.2013 al domnului 
Viceprimar Circo Aurel Vasile prin care se propune atribuirea directă a Contractului 
de Delegare a Gestiunii SACET BRAD operatorului SC TERMICA BRAD SA, a 
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre, prin care a propus cele solicitate. 

În contextul celor de mai sus a propus de asemenea aprobarea Contractului de 
Delegare a Gestiunii SACET BRAD operatorului SC TERMICA SA BRAD începând 
cu data de 01.10.2013, pentru o perioadă de 10 ani. 
 Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de 
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studii economice, prognoze, buget, finanŃe care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat, domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului 
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat domnul Consilier local,  Bogdan Mihai Ştefan 
dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, 
protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 
domnul Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru 
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat  şi domnul 
Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru 
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.                   

Domnul Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă sunt 
discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan precizează că acest contract ar 
trebui să poarte şi viza juridicului. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că se poate solicita avizul 
compartimentului juridic, însă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a a 
dministraŃiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
proiectul de hotărâre este vizat, din punct de vedere juridic, de către Secretar. 

Domnul Consilier local, Mihai Mureş, precizează că trebuie găsită o soluŃie 
pentru a nu se mai aduna datoriile, menŃionând că beneficiarii de energie termică sunt 
în primul rând rău - platnicii, ceilalŃi consumatori fiind, în majoritate,  debranşaŃi. 

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că dumnealui s-a ocupat de 
iniŃierea acestui proiect de hotărâre şi de documentele justificative care stau la baza 
iniŃierii sale.  Precizează că s-a emis notificarea de încetare a contractului de delegare 
de gestiune cu SC Acvacalor SA  Brad prin acordul părŃilor, acord care s-a şi primit. 
 Începând cu data de 01.10.2013 S.C. TERMICA BRAD S.A. îşi începe  
activitatea de producere şi  furnizare a agentului termic, în baza Contractului de 
Delegare de Gestiune care intră în vigoare la această dată, dacă se adoptă prezenta 
hotărâre. Atribuirea directă a Contractului este susŃinută pe excepŃiile la Legea 
nr.51/2006 a serviciilor de utilităŃi publice, deoarece noul operator îndeplineşte 
cumulativ toate condiŃiile impuse prin art.30 alin.2 şi art.31 alin.2. Singura condiŃie 
neîndeplinită de  atribuire a Contractului la această data este lipsa licenŃei de operare, 
dar documentele necesare licenŃierii se află în fază de finalizare, iar directorul 
societăŃii a primit mandatul A.G.A. să finalizeze procedura de licenŃiere până cel mai 
târziu la data începerii furnizării energiei termice. Astfel că în momentul în care noul 
operator va începe furnizarea energiei termice, acesta va fi licenŃiat. 

Domnul Consilier local, Dorel Leaha- Ştefan, întreabă dacă datoriile actuale ale 
consumatorilor vor fi preluate  de S.C. TERMICA  BRAD  S.A. 

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo,  răspunde că aceste datorii rămân în 
responsabilitatea vechiului operator, chiar dacă intră în procedura de faliment şi 
lichidare judiciară. Noul operator nu va prelua datoriile vechiului operator, ci va porni 
de la 0, astfel că la final de sezon rece nu vom putea vorbi de datorii cumulate pe cei 
doi operatori. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că singura cale fezabilă, în condiŃiile 
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întârzierii inadmisibile a potenŃialului investitor de a realiza o nouă centrală termică, 
este pregătirea actualei centrale cu reparaŃiile necesare şi angajarea unui nou Contract 
de Împrumut de păcură de la AdministraŃia Rezervelor de Stat, iar acest împrumut îl 
poate face numai S.C. TERMICA BRAD S.A. deoarece un operator în insolvenŃă nu 
poate accesa o astfel de tranzacŃie. 

Domnul Consilier local , Cristian Serafim Leucian, critică întârzierea de 3 ani 
cu care se încearcă demararea unei asemenea investiŃii şi îşi exprimă îngrijorarea că şi 
actualul operator va intra în dificultăŃi financiare deoarece energia este la fel de 
scumpă, gradul de încasare de la consumatori nu va creşte, iar bugetul local va fi în 
incapacitate financiară de a susŃine sistemul de termoficare.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, este conştient de incapacitatea bugetului local  
de a subvenŃiona energia consumată de populaŃie, motiv pentru care s-a iniŃiat un 
proiect de hotărâre de Guvern pentru obŃinerea unor alocaŃii din Fondul de Rezervă  
al Guvernului. 

Domnul Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha - Ştefan, menŃionează că proiectul 
de hotărâre este însoŃit şi de raportul Serviciului Buget, finanŃe, contabilitate, 
impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Brad.  
       Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă 
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, 
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1,  din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită 
votul  majorităŃii membrilor prezenŃi, respectiv 9 consilieri locali.    

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte 
de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi 
„pentru”, 1 abŃinere (Cristian Serafim Leucian), 1 consilier local absent (Mircea 
Incău) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2013 privind aprobarea 
Contractului de Delegare a Gestiunii SACET BRAD, operatorului SC 
TERMICA  BRAD SA.  

 
Punctul nr.4. Proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcŃiune şi 

casarea unor mijloace  fixe şi a unor obiecte de inventar de la Spitalul Municipal 
Brad. 

Domnul  Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, 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 iniŃiator. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere adresa 
nr.6933/16.00.2013 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită aprobarea scoaterii 
din funcŃiune şi casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar care au o uzură 
morală şi fizică de 100%, a  iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
cele solicitate. 

 Precizează  că valoarea mijloacelor fixe propuse la casare şi a obiectelor de 
inventar este de 21.435,58 lei. 

MenŃionează că la fiecare mijloc fix propus spre casare există câte o notă de 
constatare a stării tehnice a acestora precum şi  Procesul verbal al Centrului JudeŃean 
de Aparatură Medicală Hunedoara-Deva care avizează casarea lor. 
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           Domnul Consilier local,  Aurel Vasile Circo,  dă citire raportului Comisiei de 
studii economice, prognoze,  buget, finanŃe care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat,  domnul Consilier local, Mihai Mureş,  dă citire raportului Comisiei 
pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 
şi  domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei 
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.                     
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă sunt discuŃii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 
 Domnul  Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha - Ştefan,  menŃionează că 
proiectul de hotărâre este însoŃit şi de raportul Compartimentului juridic  din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 
 Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă 
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, 
potrivit prevederilor art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită 
votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcŃie, respectiv 
11 consilieri locali.     

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de 
şedinŃă,  Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi 
„pentru”,  1 consilier local absent motivat (Mircea Incău), se adoptă Hotărârea 
Consiliului Local nr. 93/2013 privind scoaterea din funcŃiune şi casarea unor 
mijloace  fixe şi a unor obiecte de inventar de la Spitalul Municipal Brad. 

 
Punctul nr.5. Proiectul de hotărâre privind  repartizarea unei  locuinŃe din 

blocul ANL 2010 situat în Brad str. Dacilor. 
Domnul  Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha- Ştefan, 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 iniŃiator. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul 
nr.12986/26.09.2013 Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din 
cadrul Primăriei Municipiului Brad face cunoscut faptul că doamna Stînga Anamaria 
Marinela a renunŃat la locuinŃa ANL care i-a fost repartizată prin Hotărârea 
Consiliului Local Brad nr. 139/2010, această locuinŃă devenind astfel liberă pentru 
repartizare.    
 În urma reactualizării şi analizării dosarelor solicitanŃilor, Comisia pentru 
analizarea cererilor de locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL 
a încheiat un proces verbal prin care a propus repartizarea acestei locuinŃe doamnei 
Pătraşcu Loredana Gabriela ( fostă Gabrian) care are un punctaj de 45 de puncte.  

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad, 
dezbaterea  prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată. 
 Domnul Consilier local,  Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei 
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. domnul Consilier 
local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, 
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juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat  şi domnul Consilier local, Gheorghe 
Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă sunt discuŃii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 
 Domnul  Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan,  menŃionează că proiectul 
de hotărâre este însoŃit şi de raportul  Compartimentului juridic din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de 
şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi 
„pentru”, 1 consilier local absent motivat (Mircea Incău),  se adoptă  Hotărârea 
Consiliului Local nr. 94/2013 privind repartizarea unei  locuinŃe din blocul ANL 
2010 situat în Brad str. Dacilor. 

 
Punctul nr. 6.  Proiectul de hotărâre privind  desemnarea a doi 

reprezentanŃi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de AdministraŃie al  
Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad. 

Domnul  Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha- Ştefan, 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  iniŃiator. 
 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local 
Brad nr. 16/26.02.2013 privind aprobarea reŃelei şcolare de pe raza Municipiului Brad 
pentru anul şcolar 2013-2014, fiecare unitate de învăŃământ din Municipiul Brad a 
dobândit personalitate juridică. 
  FaŃă de aceasta şi având în vedere adresa nr. 2931/25.09.2013 a  Colegiului 
NaŃional ,,Avram Iancu”  Brad prin care se solicită nominalizarea a doi consilieri ai 
Consiliului Local Brad pentru a face parte din Consiliul de AdministraŃie al acestei 
instituŃii, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate, 
precum şi revocarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.118/2012. 
 Urmare celor de mai sus a  lăsat la latitudinea Consiliului Local al Municipiului 
Brad desemnarea a doi consilieri pentru a face parte din acest consiliu de 
administraŃie. 
 Vine domnul Consilier local, Mircea Incău. 
 Domnul Consilier local,  Bogdan Mihai Ştefan, dă citire raportului Comisiei 
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul Consilier 
local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 
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Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, întreabă dacă sunt discuŃii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, în caz contrar roagă să se facă 
propunerile pentru cei doi reprezentanŃi ai consiliului local. 

În continuare, domnul Consilier local, Mihai Mureş propune ca din Consiliul de 
AdministraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu”  Brad să facă parte domnul  
Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan şi domnul Consilier local Ioan Hărăguş . 

Domnul Consilier local, Florin Ioan StrăuŃ propune ca din Consiliul de 
AdministraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu”  Brad să facă parte domnul  
Consilier local, Cristian Serafim Leucian. 
 Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă 
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea 
art. 1 din hotărâre. 
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, anunŃă luarea unei pauze 
pentru întocmirea buletinelor de vot. 
 După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinŃă, 
Dorel Leaha - Ştefan, a invitat consilierii la vot. 
 După vot, preşedintele de şedinŃă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au 
numărat voturile şi au întocmit  un proces-verbal. 

Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, a prezentat procesul verbal 
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost 
ales cu 15 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, domnul Consilier local, Gheorghe 
Adrian Duşan,  să facă parte din Consiliul de AdministraŃie al Colegiului NaŃional 
,,Avram Iancu”  Brad şi cu 13 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”  domnul Consilier 
local, Ioan Hărăguş  să facă parte din Consiliul de AdministraŃie al Colegiului 
NaŃional ,,Avram Iancu”  Brad, domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian 
întrunind un număr de 6 voturi „pentru”  şi 11 voturi „împotrivă”. 
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, menŃionează că proiectul 
de hotărâre este însoŃit şi de raportul  Compartimentului juridic  din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

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

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 
17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2013 privind  
desemnarea a doi reprezentanŃi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de 
AdministraŃie al  Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad. 
 

Punctul nr. 7.  Proiectul de hotărâre privind  desemnarea a doi 
reprezentanŃi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de AdministraŃie al Şcolii 
Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad. 

Domnul  Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha - Ştefan, 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  iniŃiator. 
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 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că,  prin Hotărârea Consiliului 
Local Brad nr. 16/26.02.2013 privind aprobarea reŃelei şcolare de pe raza 
Municipiului Brad pentru anul şcolar 2013-2014, fiecare unitate de învăŃământ din 
Municipiul Brad a dobândit personalitate juridică. 
 FaŃă de aceasta şi având în vedere adresa nr. 1237/18.09.2013 a Şcolii 
Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad prin care se solicită nominalizarea a doi 
consilieri ai Consiliului Local Brad pentru a face parte din Consiliul de AdministraŃie 
al acestei şcoli, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate, 
precum şi  revocarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.118/2012. 
  Urmare celor de mai sus a lăsat la latitudinea Consiliului Local al Municipiului 
Brad desemnarea a doi consilieri pentru a face parte din acest consiliu de 
administraŃie. 
 Domnul Consilier local,  Bogdan Mihai Ştefan, dă citire raportului Comisiei 
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi  domnul Consilier 
local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat  

Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha-Ştefan, întreabă dacă sunt discuŃii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, în caz contrar roagă să se facă 
propunerile pentru cei doi reprezentanŃi ai consiliului local.  

Domnul Consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, propune ca din Consiliul de 
AdministraŃie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad să facă parte 
domnul  Consilier local, Kiszely Fabius Tiberiu şi domnul Consilier local Ovidiu 
Nicolae Jurj . 
 Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă 
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea 
art. 1 din hotărâre. 
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, anunŃă luarea unei pauze 
pentru întocmirea buletinelor de vot. 
 După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinŃă, 
Dorel Leaha - Ştefan, a invitat consilierii la vot. 
 După vot, preşedintele de şedinŃă Dorel Leaha – Ştefan, împreună cu Secretarul 
Municipiului Brad au numărat voturile şi au întocmit  un  proces-verbal. 

Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, a prezentat procesul 
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret 
exprimat, a fost ales cu 15 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, domnul Consilier 
local, Fabius Tiberiu Kiszely  să facă parte din Consiliul de AdministraŃie al Şcolii 
Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad şi cu 17 voturi „pentru” domnul Consilier 
local, Ovidiu Nicolae Jurj  să facă parte din Consiliul de AdministraŃie al Şcolii 
Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan”  Brad. 
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, menŃionează că proiectul 
de hotărâre este însoŃit şi de raportul  Compartimentului juridic  din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

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

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 
17 voturi „pentru”  se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 96/2013 privind  
desemnarea a doi reprezentanŃi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de 
AdministraŃie al  Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan”  Brad. 
              

Punctul nr. 8.  Proiectul de hotărâre privind  desemnarea a doi 
reprezentanŃi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de AdministraŃie al Şcolii 
Gimnaziale   ,, Mircea Sântimbreanu” Brad. 

Domnul  Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha- Ştefan, 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  iniŃiator. 
 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că,  prin Hotărârea Consiliului 
Local Brad nr. 16/26.02.2013 privind aprobarea reŃelei şcolare de pe raza 
Municipiului Brad pentru anul şcolar 2013-2014, fiecare unitate de învăŃământ din 
Municipiul Brad a dobândit personalitate juridică. 
 FaŃă de aceasta şi având în vedere adresa nr. 1237/18.09.2013 a Şcolii 
Gimnaziale ,, Mircea Sântimbreanu”  Brad prin care se solicită nominalizarea a doi 
consilieri ai Consiliului Local Brad pentru a face parte din Consiliul de AdministraŃie 
al acestei şcoli, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate, 
precum şi  revocarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.118/2012. 
  Urmare celor de mai sus a lăsat la latitudinea Consiliului Local al Municipiului 
Brad desemnarea a doi consilieri pentru a face parte din acest consiliu de 
administraŃie. 
 Domnul Consilier local,  Bogdan Mihai Ştefan, dă citire raportului Comisiei 
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi  domnul Consilier 
local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă sunt discuŃii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, în caz contrar roagă să se facă 
propunerile pentru cei doi reprezentanŃi ai consiliului local.  

În continuare domnul Consilier local, Bogdam Mihai Ştefan, propune ca din   
Consiliul de AdministraŃie al Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad  să facă 
parte domnul  Consilier local, Vasile Podaru şi doamna Consilier local Ioana Camelia 
Mirică. 
 Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă 
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea 
art. 1 din hotărâre. 
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, anunŃă luarea unei pauze 
pentru întocmirea buletinelor de vot. 
 După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinŃă, 
Dorel Leaha - Ştefan, a invitat consilierii la vot. 
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 După vot, preşedintele de şedinŃă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au 
numărat voturile şi au întocmit  un proces-verbal. 

Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, a prezentat procesul verbal 
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost 
ales cu 17 voturi „pentru”, domnul Consilier local, Vasile Podaru  să facă parte din 
Consiliul de AdministraŃie al Şcolii Gimnaziale ,, Mircea Sântimbreanu” Brad şi cu 
17 voturi „pentru” doamna Consilier local, Ioana Camelia Mirică  să facă parte din 
Consiliul de AdministraŃie al Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan”  Brad. 
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, menŃionează că proiectul 
de hotărâre este însoŃit şi de raportul  Compartimentului juridic  din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte 
de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi 
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2013 privind  desemnarea a 
doi reprezentanŃi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de AdministraŃie al  
Şcolii Gimnaziale  ,, Mircea Sântimbreanu” Brad. 

 
Punctul nr.9. Proiectul de hotărâre  pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obŃină calitatea 
de ,,administrator imobile”. 

Domnul  Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, 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 iniŃiator. 
 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul 
nr.13019/26.09.20123 Compartimentul sprijin asociaŃii de proprietari ne face 
cunoscut necesitatea aprobării unui Regulament care să stabilească scopul, cadrul de 
referinŃă şi metodologia atestării persoanelor fizice pentru desfăşurarea activităŃii de 
administrare a proprietăŃilor imobiliare. 

FaŃă de cele de mai sus şi având în vedere prevederile legale în vigoare, a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea Regulamentului privind 
procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obŃină calitatea de 
,,administrator imobile. 
           Domnul Consilier local,  Aurel Vasile Circo,  dă citire raportului Comisiei de 
studii economice, prognoze, buget, finanŃe care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat,  domnul Consilier local, Mihai Mureş,  dă citire raportului Comisiei 
pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 
şi  domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei 
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.                     
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, întreabă dacă sunt discuŃii 
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pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 
 Domnul Consilier local, Mihai Mureş, întreabă  câŃi administratori de asociaŃii 
nu sunt atestaŃi. 
 Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că după intrarea in vigoare 
a Legii nr. 230/ 2007 privind înfiinŃarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari,  au 
fost atestaŃi toŃi administratorii în funcŃie la acea dată, dar, în anii care au urmat, s-au 
înfiinŃat două asociaŃii noi şi 3 administratori au fost înlocuiŃi. Mai susŃine că ar fi 
utilă o reexaminare a celor atestaŃi deoarece au apărut reglementări noi şi, mai mult, 
s-au produs şi distorsiuni în ceea ce priveşte repartiŃia unor cheltuieli comune care au 
generat numeroase reclamaŃii care au fost analizate de compartimentul de audit din 
cadrul Primăriei. 
 Domnul Consilier local, Mihai Mureş, îşi exprimă nemulŃumirea cu privire la 
nivelul de pregătire,  la programul extrem de redus de lucru comparativ cu salariile 
nejustificat de mari pe care le încasează de la contribuabili aceşti administratori şi 
solicită exigenŃă maximă în ceea ce priveşte atestarea lor. 
 Domnul Consilier local, Dorel Leaha – Ştefan, solicită  Compartimentului 
Audit Intern din cadrul Primăriei Municipiului Brad să prezinte, la şedinŃa următoare  
SituaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari  care să cuprindă: numărul asociaŃiei de 
proprietari, numele administratorului asociaŃiei de proprietari, numărul de 
apartamente din fiecare asociaŃie, valoarea creanŃei de la membrii asociaŃiei restantă, 
valoare debite la  S.C. APAPROD S.A. şi  S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 
Timişoara, număr acŃiuni judecătoreşti pe rol cu membrii asociaŃiei, valoarea medie 
de încasare de la membrii asociaŃiei programată şi realizată. 
 Domnul  Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha- Ştefan,  menŃionează că proiectul 
de hotărâre este însoŃit şi de raportul Compartimentului juridic  din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 
 Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă 
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, 
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită 
votul majorităŃii  membrilor prezenŃi, respectiv  9 consilieri locali.    

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte 
de şedinŃă,  Dorel Leaha- Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi 
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc 
să obŃină calitatea de ,,administrator imobile”. 

 
Punctul nr.1 Suplimentar.  Proiectul de hotărâre privind  desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Local Brad în Consiliul de AdministraŃie al 
GrădiniŃei cu Program Prelungit „Floare de ColŃ” Brad.  

Domnul  Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha- Ştefan, 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 iniŃiator. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că urmare adresei nr. 
474/16.09.2013 a GrădiniŃei cu Program Prelungit ,,Floare de ColŃ” Brad prin care se 
solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Brad în Consiliul său de 
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AdministraŃie, pentru anul şcolar 2013-2014, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre 
prin care a propus cele solicitate, precum şi revocarea Hotărârii Consiliului Local 
Brad nr.133/2012. 

FaŃă de cele de mai sus a lăsat  la  latitudinea Consiliului Local al Municipiului 
Brad desemnarea unui consilier pentru a face parte din acest consiliu de administraŃie. 
           Domnul Consilier local,  Bogdan Mihai Ştefan, dă citire raportului Comisiei 
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi  domnul Consilier 
local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, întreabă dacă sunt discuŃii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat, în caz contrar roagă să se facă 
propunerile pentru cei doi reprezentanŃi ai consiliului local.  

În continuare domnul Viceprimar, Aurel-Vasile Circo, propune ca din   
Consiliul de AdministraŃie al GrădiniŃei cu Program Prelungit „Floare de ColŃ” Brad   
să facă parte domnul  Consilier local, Dorel Leaha - Ştefan. 
 Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă 
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea 
art. 1 din hotărâre. 
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, anunŃă luarea unei pauze 
pentru întocmirea buletinelor de vot. 
 După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinŃă, 
Dorel Leaha - Ştefan, a invitat consilierii la vot. 
 După vot, preşedintele de şedinŃă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au 
numărat voturile şi au întocmit  un proces-verbal. 
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha- Ştefan, a prezentat procesul verbal 
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost 
ales cu 17 voturi „pentru”, domnul Consilier local, Dorel Leaha – Ştefan să facă parte 
din Consiliul de AdministraŃie al GrădiniŃei cu Program Prelungit „Floare de ColŃ” 
Brad.” 
 Domnul  Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha- Ştefan,  menŃionează că proiectul 
de hotărâre este însoŃit şi de raportul Compartimentului juridic  din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 
 Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă 
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, 
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită 
votul majorităŃii  membrilor prezenŃi, respectiv  9 consilieri locali.    
 Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  
Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 
17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2013 privind 
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Brad în Consiliul de 
AdministraŃie al GrădiniŃei cu Program Prelungit „Floare de ColŃ” Brad.  
 
            Punctul nr. 2 Suplimentar. Proiectul de hotărâre privind  modificarea şi 
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completarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 54/2013. 
Domnul  Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, 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 iniŃiator. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa 
nr.192/BC/26.09.2013 AdministraŃia Fondului pentru Mediu Bucureşti comunică 
respingerea Dosarului nr.200646/30.07.2013 referitor la casarea autovehiculului  
DACIA 1310 E, nr. înmatriculare HD 09 PMB, cu drept de contestaŃie în 5 zile 
lucrătoare. MotivaŃia respingerii este de natură formală şi poate fi remediată prin 
unele reformulări de articole ale H.C.L.nr.54/2013, fără trimiteri la anexe, precum şi 
prin introducerea unui articol nou, prin care se aprobă participarea Municipiului Brad 
la Programul de stimulare a înlocuirii Parcului Auto NaŃional, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 1239/14.05.2013. 

În acest sens, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.54/2013.    
           Domnul Consilier local, Mihai Mureş,  dă citire raportului Comisiei pentru 
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi  domnul 
Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru 
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.                     
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă sunt discuŃii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 
 Domnul Viceprimar, Aurel - Vasile Circo, informează că hotărârea anterioară de 
aprobare a înlocuirii autoturismului Dacia 1310E prin Programul NaŃional de înnoire 
a parcului auto necesită unele corecŃii de formă, iar hotărârea ce urmează a fi adoptată     
trebuie să fie înaintată Comisiei de analiză de la AdministraŃia Fondului pentru Mediu 
în termen de maxim 5 zile lucrătoare. 
 Domnul  Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha - Ştefan,  menŃionează că 
proiectul de hotărâre este însoŃit şi de raportul Compartimentului juridic  din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 
 Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă 
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, 
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită 
votul majorităŃii membrilor prezenŃi, respectiv 9 consilieri locali .     
 Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  
Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre 
şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2013 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 54/2013.  
  
 Punctul nr. 3 Suplimentar. Proiectul de hotărâre privind modificarea 
Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 58/2013. 

Domnul  Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, 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 iniŃiator. 
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Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în bugetul municipiului Brad, la 
capitolul bugetar 67.02- cultură, recreere şi religie, prin Hotărârea Consiliului Local 
Brad nr. 28/2013 a fost alocată suma de 170.000 lei. 

Prin cererile de finanŃare nerambursabilă nr. 6351/17.05.2013 şi nr. 
6351/5/17.05.2013 Cluburile Sportive „Armata Aurul” Brad şi „Metalul” Crişcior au 
solicitat fonduri nerambursabile în sumă de 135.000 lei, respectiv 40.000 lei. 

Din sumele solicitate, Consiliul Local Brad prin Hotărârea nr. 58/2013 a 
acordat Clubului Sportiv „Armata Aurul” Brad 90.000 lei, Clubului Sportiv „Metalul” 
Crişcior 25.000 lei. Prin aceeaşi  hotărâre s-a acordat şi Clubului „Empi Karate” Brad 
suma de 10.000 lei. 

Întrucât sumele acordate nu au fost suficiente finalizării proiectelor, prin adresa 
nr. 48/24.09.2013 înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 13033/27.09.2013 
Clubul Sportiv „Metalul” Crişcior a mai solicitat suma de 5000 lei, iar prin adresa nr. 
13057/30.09.2013 Clubul Sportiv „Armata Aurul” Brad a mai solicitat suma de 
45.000 lei. 

Din suma de 45.000 lei rămasă disponibilă după sesiunea I de acordare de 
finanŃare nerambursabilă, Comisia de evaluare şi selecŃionare a proiectelor în vederea 
atribuirii contractelor de finanŃare nerambursabilă în baza Legii nr.350/2005 a hotărât 
acordarea sumei de 5000 lei  Clubului  Sportiv „Metalul” Crişcior şi a sumei de 
40000 lei Clubului  Sportiv „Armata Aurul” Brad. 

FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat proiectul de hotărâre prin care a propus 
modificarea Anexei la HCL nr. 58/2013. 
           Domnul Consilier local,  Aurel Vasile Circo,  dă citire raportului Comisiei de 
studii economice, prognoze,  buget, finanŃe care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat,  domnul Consilier local, domnul Consilier local, Fabius Tiberiu 
Kiszely dă citire raportului Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări 
publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat domnul Consilier 
local,  Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, 
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul Consilier local, Mihai Mureş, dă citire 
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat şi  domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă 
citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 
publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.                     
 Domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă sunt discuŃii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 
 Domnul Primar, Florin Cazacu, informează că, la data adoptării hotărârii 
anterioare, s-a preconizat încă o sesiune de selecŃie de proiecte de interes public local 
pentru acordarea de finanŃare nerambursabilă din bugetul general al Municipiului 
Brad pe anul 2013. Această sesiune nu a mai avut loc întrucât nu au fost depuse cereri 
în acest sens. Doi dintre beneficiarii  acestor fonduri propuse a fi acordate în prima 
sesiune (C. S. Aurul Brad  şi respectiv A.S. Metalul Crişcior), nebeneficiind integral 
de contravaloarea proiectelor depuse, au formulat cereri la Primăria Municipiului 
Brad prin care au solicitat ca, în cazul în care mai dispunem de fonduri nealocate, să 
le mai acordăm şi diferenŃa în vederea finalizării proiectelor. Întrucât au mai rămas 
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fonduri nealocate la acest capitol şi având în vedere faptul că alte cereri în acest sens 
nu s-au mai formulat, consider legală şi oportună propunerea Comisiei  de evaluare şi 
selecŃionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanŃare 
nerambursabilă de acordare a sumei de 5.000 lei A.S. “Metalul” şi respectiv 40.000 
lei C.S. “Armata-Aurul” Brad. 
 Domnul Consilier local, Viorel Băda, precizează că nu se opune susŃinerii 
financiare a mişcării sportive şi a cultelor religioase, dar îşi exprimă nemulŃumirea că  
susŃinerea activităŃii Spitalului Municipal Brad,  pe care o consideră mult mai 
importantă decât celelalte activităŃi,  nu stă în preocupările administraŃiei locale. 
 Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, susŃine cele spuse de 
domnul consilier local Viorel Băda, menŃionând că dumnealui este de acord ca la 
prima rectificare de buget să se aloce cât mai mulŃi bani Spitalului Municipal Brad. 
 Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că s-au executat lucrări chiar de 
amploare la Spital, cu susŃinere financiară de la bugetul local sau prin intervenŃia 
administraŃiei locale la potenŃiali investitori cu disponibilitate în acest domeniu, astfel 
încât nu este de acord cu afirmaŃia privind lipsa de  preocupare. 
 Domnul  Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha- Ştefan,  menŃionează că proiectul 
de hotărâre este însoŃit şi de raportul Compartimentului juridic  din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 
 Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă 
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei 
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, 
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită 
votul majorităŃii membrilor prezenŃi, respectiv 9 consilieri locali. 
 Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  
Preşedinte de şedinŃă,  Dorel Leaha- Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre 
şi cu 16 voturi „pentru”,  1 vot împotrivă  (Cristian Serafim Leucian) se adoptă 
Hotărârea Consiliului Local nr.101/2013 privind modificarea Anexei la 
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 58/2013. 

 
Punctul nr. 10. Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 

12826/24.09.2013 a consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului 
Local al Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti 
în care Consiliul local al municipiului Brad este parte - prin care se aduc la cunoştinŃa 
domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi în care este citat 
Consiliul local al municipiului Brad. Domnii consilieri au luat act de aceasta. 
 

Punctul nr. 11. Se trece la analizarea şi discutarea adresei  nr. 
12943/26.09.2013 a Viceprimarului Municipiului Brad.  
 Prin prezentarea făcută se aminteşte că în anul 2010 a fost aprobat un  Studiu 
de Fezabilitate şi Deviz General pentru o investiŃie ulterioară „ Ansamblu de locuinŃe 
pentru tineri din fonduri ANL P+4E, spaŃii verzi, teren de sport, sistematizare pe 
verticală ”; S-a propus reactivarea acestui obiectiv pentru a se da un aviz de demarare 
a procedurii de achiziŃionare a terenului de 11851,10 mp. cuprins în capitolul I al 
Devizului General, iar acest aviz va trebui comunicat la ANL Bucureşti, pentru a fi 
cuprins în Programul de finanŃare pe anul 2014. Urmează ca în bugetul anului 2014 
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obiectivul de investiŃii menŃionat să fie cuprins în Lista Sinteză, cu cel puŃin valoarea 
aferentă achiziŃionării terenului, pentru că dacă nu se face dovada proprietăŃii asupra 
acestuia, nu se poate beneficia de fonduri ANL. 
 
 -   adresa nr. 18/25.09.2013 a SC TERMICA BRAD SA  prin care se solicită 
acordul asupra tarifului de energie termică, în vederea obŃinerii Avizului – conform de 
la ANRSC Bucureşti. 
 Domnul Viceprimar, Aurel-Vasile Circo, informează că a examinat Fişa de 
fundamentare a tarifului, că acesta are o scădere sensibilă faŃă de cel aprobat anterior, 
dar, a fost calculat la o producŃie vândută de numai 9 mii Gcal /sezon, în timp ce toate 
prognozele pentru viitoarea investiŃie au vizat o producŃie vândută de 12.000 
Gcal/sezon. Recalcularea tarifului la o producŃie mărită conduce la o diminuare faŃă  
de actualul tarif cu 110 lei/Gcal, respectiv 11,3%. Propune ca tariful să fie avizat aşa 
cum este fundamentat de conducerea SC TERMICA BRAD SA  astfel încât să se 
poată crea şi un disponibil  pentru acoperirea elementelor de cost neacoperite prin 
structura propusă.  
 În urma prezentării făcute se votează  în unanimitate şi se mandatează 
directorul SC TERMICA BRAD SA să îl prezinte la ANRSC Bucureşti pentru 
obŃinerea avizului necesar aprobării. 
 
   Se trece la analizarea şi discutarea adresei nr.6930/16.09.2013 a 
SPITALULUI MUNICIPAL BRAD prin care se propune înfiinŃarea unui cabinet de 
diabet zaharat, propunere îmbrăŃişată de către domnii consilieri locali cu condiŃia 
încadrării în schema de personal existentă.  
 
   Se trece la analizarea şi discutarea adresei nr. 12854/25.09.2013 a 
Compartimentelor Juridic şi Resurse Umane. 
 Domnul Viceprimar, Aurel-Vasile Circo, reaminteşte cele susŃinute la şedinŃa 
ordinară din luna ianuarie 2013 când au intrat în vigoare normele de aplicare a legii 
creşelor, care presupuneau o reorganizare începând cu luna septembrie 2013, 
respectiv începutul noului an şcolar 2013 – 2014,  şi consideră că prevederile legale 
privind trecerea activităŃii Creşei la sistemul educaŃional nu sunt facultative.   
  Întrucât Creşa de cartier Brad nu poate îndeplini, momentan, condiŃiile de 
funcŃionare impuse de normele de aplicare a legii creşelor, se impune transferarea, cu 
acordul părinŃilor, a celor 8 – 9 copii înscrişi la Creşă,  la grădiniŃa cu program 
prelungit. Mai mult, şi numărul atât de redus al copiilor înscrişi la Creşa de cartier 
Brad ar genera cheltuieli greu de suportat din bugetul local atâta timp cât se menŃine o 
contribuŃie a părinŃilor ca alocaŃie de hrană de numai 5 lei/zi. În ceea ce priveşte 
personalul angajat (două posturi), acesta va trebui mutat/transferat, fie la unităŃile de 
învăŃământ antepreşcolar, fie pe posturi disponibile din  Primărie. 
  Doamna Ana Aurelia - director al GrădiniŃei cu Program Prelungit „ Floare de 
ColŃ” Brad, prezentă în sală, este întrebată dacă poate prelua, parŃial sau integral, 
copiii înscrişi la Creşa de cartier Brad. Doamna Director răspunde că îndeplineşte 
toate condiŃiile ce se impun de lege pentru această categorie de antepreşcolari, astfel 
că îşi dă acceptul cu privire la preluarea acestor copii înscrişi deja la Creşa de cartier 
Brad.  
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 Domnii consilieri locali sunt de acord, în unanimitate, ca cei 8 – 9 copii înscrişi 
la Creşa de cartier Brad să fie transferaŃi, în funcŃie de opŃiunea părinŃilor, fie la 
GrădiniŃa cu Program Prelungit „Floare de ColŃ” Brad, fie la GrădiniŃa „Mircea 
Sântimbreanu” Brad.  
  

Se trece la analizarea şi discutarea cererii nr. 12641/19.09.2013 a 
domnului Bortaş Cristian prin care solicită închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
10 mp.,  situat în Brad, str. IndependenŃei, în PiaŃa Aurului, pentru amplasarea unei 
autorulote Fast Food. În urma analizării solicitării, domnii consilieri sunt de acord, în 
unanimitate, cu  atribuirea directă a suprafeŃei de teren solicitate şi amplasarea rulotei, 
cu caracter temporar, pe trotuarul ce trece prin faŃa Muzeului Aurului, în dreptul 
panoului de orientare turistică, unde poate fi uşor racordată la sistemul electric  de pe 
stâlpul centrifugal din colŃul curŃii şcolii, cu menŃiunea ca în contractul ce urmează a 
fin încheiat cu Municipiul Brad, beneficiar să fie societatea comercială şi nu persoana 
fizică care a formulat această cerere. 
    

Se trece la analizarea şi discutarea cererii nr. 12849/25.09.2013 a unui 
grup de cetăŃeni din Municipiul Brad de pe str. Decebal  care aduc la cunoştinŃa 
administraŃiei publice locale nemulŃumirea lor în legătură cu starea gravă în care a 
ajuns această stradă. În urma prezentării, domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că 
executivul primăriei a formulat punctual un răspuns la toate nemulŃumirile invocate şi 
acesta urmează a fi comunicat fiecărui cetăŃean în parte.  
 

 Se trece la analizarea şi discutarea cererii  nr. 11724/29.08.2013 a 
domnului  Bolcu Ioan Cornel  prin care solicită lămuriri cu privire la schimbarea 
destinaŃiei ap.20 de la parterul blocului A6 de pe str. LibertăŃii în spaŃiu comercial. 

Consiliul local, constatând că soluŃionarea acestei cereri nu intră în competenŃa 
sa, a solicitat executivului de specialitate din cadrul primăriei să analizeze şi să 
soluŃioneze cererea.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că aceeaşi cerere a fost depusă şi la 
primărie şi executivul a şi răspuns în termenul legal. 

 
Se trece la analizarea şi discutarea adresei nr. 56/27.09.2013 a S.C. 

TERMICA BRAD S.A.  prin care se solicită, în temeiul pct.7 al hotărârii AGA nr. 
1/18.09.2013, restituirea împrumutului de 90.000 lei – sumă necesară pentru 
activităŃile de reparaŃii care se efectuează în sistemul centralizat de alimentare cu 
energie termică din municipiul Brad şi comuna Crişcior.  

Consiliul local îşi dă acordul cu privire la această cerere. 
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează  că s-a restituit deja suma de 20.000 

lei, urmând ca în scurt timp să se restituie şi diferenŃa. MenŃionează că au şi început 
lucrările de reparaŃii la sistemul de încălzire. 

 
 Se  trece  la  punctul  DIVERSE. 

  
 Domnul Delegat sătesc, Liviu Groza, solicită alocarea a câtorva maşini cu 
piatră concasată pe drumul Bisericii care este foarte degradat. 
 Domnul Delegat sătesc, Simedrea Iulian, solicită acelaşi lucru, tot pentru  
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drumul Bisericii, dar de la Mesteacăn. 
 Domnul Primar, Florin Cazacu, îi întreabă pe directorii unităŃilor de învăŃământ 
care sunt prezenŃi în sală când încep furnizarea agentului termic.  
 Domnul profesor, Ovidiu Suciu - director al Colegiului NaŃional „Avram 
Iancu” Brad precizează că dumnealui începând cu această zi  furnizează agentul 
termic la  Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad. 
 Doamna profesor, AncuŃa Angela MiheŃ - director al Şcolii Gimnaziale „Mircea 
Sântibreanu” Brad  precizează că a început furnizarea agentului termic, dar numai la 
GrădiniŃă.  
  Domnul profesor, Bogdan Mihai- Ştefan - director al Şcolii Gimnaziale 
„Horea, Cloşca şi Crişan” Brad precizează că la această unitate nu a început 
furnizarea agentului termic, urmând ca în funcŃie de temperaturile ce vor urma să 
pornească căldura. 
  Domnul Primar, Florin Cazacu, aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri faptul 
că în perioada 03.10.-14.10.2013 se va afla în concediu de odihnă. 
 Nemaifiind alte discuŃii, domnul Preşedinte de şedinŃă, Dorel, Leaha - Ştefan, 
declară închise lucrările şedinŃei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad 
din data de 30.09.2013.   
    

Brad, 30.09.2013 
 
 
 

 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                              SECRETAR, 
     DOREL LEAHA- ŞTEFAN                                    CARMEN-IRINA BORA 
 
 


