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R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 30  OCTOMBRIE  2014,  cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 30 octombrie  2014 s-a făcut în data de 24.10.2014 prin Dispoziţia nr.
523/24.10.2014 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile
art. 39 alin.1 şi alin. 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

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

Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 24.10.2014, conform tabelului
existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.

La şedinţă au fost prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali
în funcţie, 4 consilieri locali fiind absenţi (Mircea Incău, Bogdan Mihai Ştefan,
Camelia –Ioana  Mirică şi Ovidiu Nicolae Jurj).

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

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

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

Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, supune aprobării
consiliului local: procesul verbal al şedinţei de îndată din 18 septembrie 2014 care a
fost votat cu 13 voturi “pentru”, procesul verbal al şedinţei ordinare din 29 septembrie
2014 care a fost aprobat cu 13 voturi „pentru”, procesul verbal al şedinţei de îndată
din 10 octombrie 2014 care a fost votat cu 13 voturi “pentru” şi procesul verbal al
şedinţei de îndată din 25 octombrie 2014 care a fost votat cu 13 voturi “pentru”.

În continuare, doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, dă
cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, pentru a prelua conducerea
şedinţei de consiliu.

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

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2014 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III
2014 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rambursării cheltuielilor efectuate
pentru lucrările necesare la  spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Lungu Carla Elena   din
incinta Dispensarului  Policlinic Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor de bază pe mp. pentru
spaţiile cu altă destinaţie decât  aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând
domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2015 – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui imobil  în suprafaţă de
91 mp., aparţinând proprietăţii private a Municipiului Brad, situat în Brad, str.
Republicii, bl.8 - parter, jud. Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea,
întreţinerea şi exploatarea locurilor de  parcare amenajate pe domeniul public al
Municipiului  Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru
spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

8. Proiect de hotărâre privind   aprobarea unei noi repartiţii a  garsonierei nr.
80 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului nr. 2, fostului
chiriaş – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pe anul 2015 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului
Brad şi a instituţiilor şi serviciilor  din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului  Serviciului
Public de  Salubrizare din Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată, prin
licitaţie publică, a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad -
Activitatea de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Programului de măsuri pe perioada
noiembrie 2014 - martie 2015, a Planului operativ de acţiune şi a Comandamentului
local de iarnă – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.

14. Informarea nr.18.986/23.10.2014 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.

15. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Adresa nr. 17755/08.10.2014 a S.C. TERMICA BRAD S.A.;
- Adresa nr. 1210/29.09.2014 a Grădiniţei cu Program Prelungit „Floare de

Colţ” Brad;
- Adresa nr. 19027/24.10.2014 a Asociaţiei proprietarilor de terenuri Valea

Crişului –Vaţa de Jos;
- Adresa nr. 18.715/21.10.2014 a Organizaţiei Caritas Alba Iulia – Filiala
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Logistică şi Asociaţia Caritas Metropolitan Greco - Catolic Blaj;
- Cererea nr. 18923/23.10.2014 a S.C. FAST EAT S.R.L. prin administrator

Barath Marilena;
- Cererea nr. 18669/20.10.2014 a domnului Tătaru Ion;
- Cererea nr. 17161/30.09.2014 a S.C. TOUR IMPEX GROUP S.R.L. Deva

prin administrator Borza Ioan Aurian;
- Cererea nr.19.085/24.10.2014 a S.C.ANACONDA COM S.R.L. prin

administrator Memetea Florina;
- Proiect Contract de concesiune de bunuri proprietatea Municipiului Brad ce

urmează a fi încheiat cu S.C. Energy Serv S.R.L Bucureşti.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă sunt modificări sau suplimentări la ordinea de zi
prezentată.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă există suplimentări
la ordinea de zi.

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

Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind furnizarea energiei termice
în scopul încălzirii locuinţelor  în Municipiul Brad.

Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de
“CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD”, domnului Victor Viorel
Ponta,  Prim – Ministru al  României.

Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de
investiţii „EXTINDERE REŢEA DE APĂ POTABILĂ, STR. LUNCA, BRAD”.

Suplimentar 4. Cererea nr.17874/09.10.2014 a domnului
Măstăcăneanu Mihai.

Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului
ordinii de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, supune aprobării
suplimentările propuse şi cu 13 voturi „pentru”  se aprobă.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, supune aprobării  Ordinea de zi în
ansamblul ei  şi cu 13 voturi „pentru”  se  aprobă.

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

Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
Municipiului Brad pe anul 2014.

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

Domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că având în vedere  Referatul nr.
18985/29.10.2014 al  Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale, prin care se propune majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 129
mii lei,  am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus rectificarea
bugetului Municipiului Brad  pe anul 2014.

În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2014 se
stabileşte la venituri în sumă de 29.530,44  mii lei şi la cheltuieli în sumă de
29.733,04  mii lei.

Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se majorează cu suma de
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129   mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 07.02 – impozite şi taxe pe proprietate 3       mii lei

- 16.02 – taxe pe utilizarea bunurilor 125        mii lei
- 18.02 – alte impozite şi taxe fiscale 1 mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014 se majorează cu suma

de 129 mii lei la următoarele capitole bugetare:
51.02 – autorităţi publice şi acţiuni externe                            10         mii lei

- 67.02 – cultură, recreere şi religie 13         mii lei
- 70.02 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 61         mii lei
- 74.02 – protecţia mediului 45        mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului  Brad pe anul 2014 se modifică prin virări

de credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- capitolul bugetar 70.02 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

(-) 6,6   mii lei
- capitolul bugetar 65.02 – învăţământ (+) 6,6     mii lei
Anexele nr. 1, 2  şi 3 fac parte integrantă din  hotărâre şi reprezintă veniturile

şi cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2014.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo informează că Lista de investiţii
anterioară suferă ultima modificare posibilă prin Legea finanţelor publice, care constă
în cuprinderea la capitolul 65. – învăţământ a sumei de 6.600 lei prin redistribuire de
la capitolul 70 – documentaţii tehnico-economice, reprezentând documentaţie termică
“ Extindere şi reabilitare bloc alimentar – Grădiniţa “Floare de colţ” Brad ”.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo precizează că, în intervalul de timp de
după întocmirea proiectului de hotărâre şi până în prezent, au fost repartizate unele
sume prin acte normative care vor trebui cuprinse în bugetul rectificat, formulând
astfel  următorul amendament:

“Prin Decizia Ministerului Finanţelor Publice nr. 49/2014  se alocă suma de
242,97 mii lei pentru plata viramentelor restante de la salarii Spital şi compensarea
cu bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat. Prin Decizia Ministerului
Finanţelor Publice nr. 51/2014  se alocă suma de 69,05 mii lei pentru plata parţială a
restanţei la subvenţia de energie termică din iarna 2013-2014 şi compensarea cu
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datoriile către bugetul de stat a operatorului S.C TERMICA BRAD S.A. .
Aşadar, suma totală de 312,02 mii lei provenită din T.V.A. se include la cap.

11.02. Venituri şi se cuprinde la capitolele de cheltuieli 66.02 – Sănătate şi 81.02 –
Combustibil şi energie .

Prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 632/2014 privind aprobarea Listei obiectivelor de
investiţii şi a sumelor alocate pentru finanţarea P.N.D.L. pe anul 2014 s-a alocat
suma de 900 mii lei, care va fi cuprinsă la capitolul de venituri 42.02 şi la capitolul
de Cheltuieli de investiţii 84.02 – Transporturi.”

Domnul preşedinte de şedintă, Mihai Mureş supune la vot amendamentul
propus de către domnul Viceprimar care se votează cu 13 voturi “pentru”.

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

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

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost
amendat şi cu 13  voturi „pentru”, 4 consilieri locali absenţi ( Mircea Incău, Bogdan
Mihai Ştefan, Camelia-Ioana Mirică şi Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 122/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad
pe anul 2014.

Punctul nr.2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul III 2014 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului Local Brad .

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

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere Referatul
nr.18984/23.10.2014 al Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite
Locale şi în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobarea Consiliului
Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă execuţia
bugetară a anului precedent, fapt pentru care am iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care am propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2014 a bugetului
Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.

În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare
pe trimestrul III 2014 a bugetului local al Municipiului Brad,  după cum urmează:

- la venituri în sumă de 15.277.659 lei din care la secţiunea de funcţionare
14.048.672 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 1.228.987 lei;

- la cheltuieli în sumă de 14.919.966 lei, din care la secţiunea de funcţionare
13.696.269  lei şi la secţiunea de dezvoltare 1.223.697 lei;
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- şi un excedent bugetar  de  357.693  lei.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare

pe trimestrul III 2014 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri
proprii după cum urmează:

- la venituri în sumă de 7.504.297  lei ;
- la cheltuieli în sumă de 7.433.404 lei;
- şi  un excedent bugetar de 70.893  lei.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

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

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi „pentru”, 1
abţinere (Cristian Serafim Leucian), 4 consilieri locali absenţi ( Mircea Incău, Bogdan
Mihai Ştefan, Camelia-Ioana Mirică şi Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 123/2014 privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul III 2014 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului Local Brad.

Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rambursării
cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la  spaţiul cu destinaţia  C.M.I. Dr.
Lungu Carla Elena   din incinta Dispensarului  Policlinic Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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 cererea înregistrată la
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Primăria Municipiului Brad sub nr. 16075/19.09.2014,  doamna Dr. Lungu Carla –
Elena,  reprezentant legal al C.M.I. Dr. Lungu Carla – Elena a solicitat acordul
Consiliului Local pentru modernizarea cabinetului medical pe care-l deţine cu chirie
în scopul desfăşurării activităţii de medicină de familie, spaţiu situat în incinta
Dispensarului Policlinic Brad.

În şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brad din luna
septembrie 2014, constatând necesitatea executării lucrărilor, tâmplăria existentă
aflându-se într-o stare avansată de uzură datorită vechimii şi a intemperiilor şi
ţinând cont de prevederile Noului Cod Civil,  Consiliul Local şi-a dat acordul cu
privire la executarea acestor lucrări.

Ulterior, doamna Dr. Lungu Carla-Elena a depus documente justificative cu
privire la executarea acestor lucrări şi prin cererea nr. 18.445/16.10.2014 a solicitat
rambursarea cheltuielilor efectuate în acest sens.

În urma  constatării efectuării lucrărilor aprobate, reprezentanţii Primăriei
Municipiului Brad au întocmit un proces verbal de recepţie.

Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Referatul nr. 18959/23.10.2014 al
Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat a iniţiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările
necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr. Lungu Carla Elena din incinta
Dispensarului  Policlinic Brad în sumă totală de 6.300 lei,  conform Anexei la
proiect.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Viorel Băda, precizează că în viitor doamna doctor ar
trebui să fie atenţionată de către executivul Primăriei să fie mai ponderată cu
cheltuielile pe care le va face pentru reabilitarea cabinetului în care-şi desfăşoară
activitatea.

Domnul consilier local, Mihai Mureş, precizează că şi dumnealui este de părere
că aceste cheltuieli ar trebui să fie mai ponderate şi făcute doar dacă sunt de strictă
necesitate. Menţionează că trebuie avute în vedere şi posibilităţile bugetului local.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că anul viitor se va face un Deviz
general pentru reabilitarea spaţiilor comune  din clădirea Policlinicii Brad.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că situaţia de lucrări supusă
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rambursării a fost recepţionată, constatându-se că tâmplăria de termopan înlocuită
(uşi, ferestre) se încadrează ca preţ pe mp. în limite rezonabile, astfel încât s-a
acceptat la plată.

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

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

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  13 voturi „pentru”, 4
consilieri locali absenţi ( Mircea Incău, Bogdan Mihai Ştefan, Camelia-Ioana Mirică
şi Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2014 privind
aprobarea rambursării cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la
spaţiul cu destinaţia C.M.I. Dr.Lungu Carla Elena din incinta Dispensarului
Policlinic Brad.

Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea  tarifelor de bază pe
mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât  aceea de locuinţă şi pentru terenurile
aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2015.

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

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere indicele de
inflaţie de 102,44 % din cursul lunii septembrie 2014 raportat la luna septembrie
2013, transmis de către Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, a propus pentru
anul 2015 aprobarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă şi pentru terenurile care aparţin domeniului public şi privat al
Municipiului Brad, indexate cu indicele de inflaţie de 102,44 %, respectiv o creştere
a tarifelor cu coeficientul de  1,0244.

De asemenea a propus aprobarea chiriilor şi redevenţelor pentru anul 2015,
indexate cu acelaşi indice de inflaţie de 102,44 %.

În acest sens Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din
cadrul Primăriei Municipiului Brad a întocmit o listă cu tarifele de bază/mp. pentru
spaţiile cu altă destinaţie decât acea de locuinţă, ţinând cont de destinaţia acestora,
precum şi de zona de amplasare şi o altă listă privind taxele pentru terenurile
ocupate de către spaţii comerciale, prestări  servicii şi de producţie pe zone de
atracţie, liste care vor face parte integrantă din hotărâre.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

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

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  13 voturi „pentru” şi
4 consilieri locali absenţi (Mircea Incău, Bogdan Mihai Ştefan, Camelia-Ioana Mirică
şi Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2014 privind
aprobarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât  aceea
de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Brad, pentru anul 2015.

Punctul nr.5. Proiectul de hotărâre privind vânzarea directă a unui imobil  în
suprafaţă de 91 mp., aparţinând proprietăţii private a Municipiului Brad, situat în
Brad, str. Republicii, bl. 8 - parter, jud. Hunedoara.

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

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr.
18822/22.10.2014, Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat face
cunoscut faptul că în urma aprobării vânzării unui imobil aparţinând proprietăţii
private a Municipiului Brad, situat în Brad, str. Republicii, bloc 8 - parter., jud.
Hunedoara de către Consiliul Local Brad prin Hotărârea nr. 113/2014, conform
dispoziţiilor legale, beneficiarul dreptului de preemţiune  I.I. Ştefan Ioan Divers,
prin  administrator Ştefan Ioan, a fost notificat asupra acestei hotărâri.

În termenul legal, I.I. Ştefan Ioan Divers,  prin  administrator  Ştefan Ioan, în
calitate de proprietar tabular al spaţiului comercial, realizat prin investiţie proprie,
prin adresa  înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 18204/14.10.2014 şi-
a exprimat opţiunea de cumpărarea a imobilului  identificat mai sus.

Modalitatea vânzării este reglementată de prevederile art.123 alin. 3 din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
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completările ulterioare.
Preţul minim de vânzare a imobilului este de 14.666 euro, exprimat în lei, la

cursul valutar valabil la data vânzării imobilului, astfel cum a fost aprobat la art. 3
din Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2014.

În contextul celor  de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus vânzarea directă a unui imobil  în suprafaţă de 91 mp., aparţinând
proprietăţii private a Municipiului Brad, situat în Brad, str. Republicii, bloc 8-
parter, judeţul Hunedoara, I.I. Ştefan Ioan Divers,  prin  administrator  Ştefan Ioan,
beneficiarul dreptului de preemţiune.

Pentru stabilirea preţului de vânzare a imobilului, precum şi a condiţiilor de
încheiere a contractului de vânzare-cumpărare consideră oportun numirea unei
comisii de negociere şi, totodată,  împuternicirea Primarului Municipiului Brad să
semneze contractul de vânzare-cumpărare.

Comisia de negociere propune să fie numită în următoarea componenţă:
- Preşedinte: - Circo Aurel-Vasile - Viceprimar;
- Secretar: - Lăzărescu Cristina - Şef Birou A.D.P.P. – cu drept

de vot;
- Membrii: - Petrean Gabriela - Şef Serviciu Buget, Finanţe,

Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Zaharie Nicoleta - Compartimentul Juridic;
- _____________ - consilier local.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, precizează că la art. 3 din
proiectul de hotărâre trebuie propus un consilier local  care să facă parte din comisia
pentru negocierea preţului de vânzare a imobilului.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, propune ca din comisia  pentru
negocierea preţului de vânzare a imobilului 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. 3 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi



11

completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, anunţă luarea unei pauze pentru

întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă,

Mihai Mureş, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună Secretarul Municipiului Brad au

numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, a prezentat procesul verbal

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a
fost ales cu 13  voturi „pentru” domnul consilier local, Dorel Leaha-Ştefan  să facă
parte, alături de ceilalţi membri,  din comisia  pentru negocierea preţului de
vânzare a imobilului ”.

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

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

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” şi 4
consilieri locali absenţi (Mircea Incău, Bogdan Mihai Ştefan, Camelia-Ioana Mirică şi
Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2014 privind
vânzarea directă a unui imobil  în suprafaţă de 91 mp., aparţinând proprietăţii
private a Municipiului Brad, situat în Brad, str. Republicii, bl.8 - parter, jud.
Hunedoara.

Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de  parcare amenajate pe
domeniul public al  Municipiului  Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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 Serviciul public pentru
administrarea parcărilor publice din Municipiul Brad a  fost înfiinţat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 190/2005. Tot prin această hotărâre a fost aprobat şi
Regulamentul de administrare a parcărilor publice.

Prin acest Regulament au fost reglementate anumite taxe care au fost
actualizate anual în funcţie de rata inflaţiei prin hotărâri ale consiliului local.

Întrucât de la data adoptării H.C.L. nr. 190/2005 şi până în prezent în
legislaţie au survenit o serie de modificări şi ţinând cont de Referatul nr. 18.810
/22.10.2014 al Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unui nou Regulament
privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de  parcare amenajate pe
domeniul public al  Municipiului  Brad.
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Precizează că  taxele din cuprinsul noului Regulament  sunt actualizate cu rata
inflaţiei, cu valabilitate pentru anul 2015.

Propune de asemenea abrogarea art. 2 şi art. 3 din H.C.L. nr. 190/2005 şi a
H.C.L. nr.107/2013.

Iese din sală domnul consilier local Fabius Tiberiu Kiszely.
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

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

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi „pentru”, 4 consilieri locali
absenţi (Mircea Incău, Bogdan Mihai Ştefan, Camelia-Ioana Mirică şi Ovidiu Nicolae
Jurj) şi 1 consilier local lipsă vot (Fabius Tiberiu Kiszely) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 127/2014 privind aprobarea Regulamentului privind
amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de  parcare amenajate pe
domeniul public al  Municipiului  Brad .

Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de
închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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.

Iese din sală domnul consilier local Gheorghe Adrian Duşan.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin Referatul

nr.19.011/23.10.2014 al Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat
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se face cunoscut faptul că la ora actuală există un număr de 90 agenţi economici
care deţin contracte de închiriere pe spaţii şi terenuri aparţinând domeniului public
şi privat al Municipiului Brad, precum şi un număr de 115 persoane fizice care deţin
contracte de închiriere pe spaţii şi terenuri aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Brad, ale căror contracte de închiriere au perioada de valabilitate până
la data de 31.12.2014, cu posibilitatea prelungirii acestora anual.

Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus prelungirea acestor contracte pentru o perioadă de încă un an, respectiv până
la data de 31.12.2015, condiţionat de achitarea la zi a chiriei datorate.

Totodată a propus prelungirea, pentru o perioadă de încă un an,  respectiv până
la data de 31.12.2015, a contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă din cadrul Dispensarului Policlinic din Municipiul Brad în
care se găsesc amenajate cabinete medicale deţinute de către medicii de familie şi
medicii specialişti.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

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

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost
amendat şi cu 11 voturi „pentru”, 4 consilieri locali absenţi (Mircea Incău, Bogdan
Mihai Ştefan, Camelia-Ioana Mirică şi Ovidiu Nicolae Jurj) şi 2 consilieri locali lipsă
vot (Fabius Tiberiu Kiszely şi Gheorghe Adrian Duşan) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.128/2014 privind prelungirea contractelor de închiriere
pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Brad .

Punctul nr. 8 . Proiectul de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a
garsonierei nr. 80 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului
nr. 2, fostului chiriaş.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, dă cuvântul domnului Primar,
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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 Stănilă Silviu-Ioan
(împuternicit prin procură specială autentificată notarial sub nr.1220/30.09.2013)
prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.17705/07.10.2014 a
solicitat în numele fratelui său Stănilă Marcel - fostul titular al contractului de
închiriere nr. 5445/13.05.2005 care a expirat la data de 30.04.2014, o nouă repartiţie
pentru garsoniera nr.80 din ,,Blocul 105 garsoniere” de pe str. Spitalului din
Municipiul Brad.

Prin Referatul nr.18278/14.10.2014, Biroul pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat precizează că fostul chiriaş nu are datorii la plata chiriei, a taxelor
comune şi a energiei termice, propunând astfel acordarea unei noi repartiţii pentru
garsoniera nr. 80.

Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea unei noi repartiţii a garsonierei  nr. 80 din ,,Blocul 105 garsoniere”
de pe str. Spitalului, din Municipiul Brad,   fostului chiriaş.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

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

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi „pentru”, 4
consilieri locali absenţi (Mircea Incău, Bogdan Mihai Ştefan, Camelia-Ioana Mirică şi
Ovidiu Nicolae Jurj) şi 2 consilieri locali “lipsă vot” (Fabius Tiberiu Kiszely şi
Gheorghe Adrian Duşan) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.129/2014
privind aprobarea unei noi repartiţii a  garsonierei nr. 80 din imobilul ,,Bloc 105
garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului, nr. 2, fostului chiriaş.

Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
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funcţiilor publice pe anul 2015 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului
Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor  din subordinea Consiliului Local
al Municipiului Brad.

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

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin adresa nr.
14.391/25.08.2014 Primăria Municipiului Brad a înaintat Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici Bucureşti,  propunerile pentru Planul de ocuparea a funcţiilor
publice pe anul 2015 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului
Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Brad.

Întrucât nu s-au semnalat nereguli în structura acestui plan, trecând cele 45 de
zile prevăzute de art. 23 alin. 5 din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată şi ţinând cont de Referatul nr. 18.595/20.10.2014
al Compartimentului Resurse Umane, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015.

Acest Plan stabileşte :
- numărul maxim de funcţii publice
- numărul de funcţii publice ocupate
- numărul de funcţii publice vacante
- numărul maxim de funcţii care vor fi  înfiinţate
- numărul  maxim de funcţii publice supuse reorganizării
- numărul maxim de funcţii publice rezervate promovării
- numărul maxim de funcţii publice  rezervate promovării rapide
- numărul maxim de funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare
Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş  întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
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majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 6 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, menţionează că proiectul de

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi „pentru”, 4
consilieri locali absenţi (Mircea Incău, Bogdan Mihai Ştefan, Camelia-Ioana Mirică şi
Ovidiu Nicolae Jurj) şi 2 consilieri locali “lipsă vot” (Fabius Tiberiu Kiszely şi
Gheorghe Adrian Duşan) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2014
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru
Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi
serviciilor  din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.

Punctul nr. 10. Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului
Serviciului Public de  Salubrizare din Municipiul Brad.

Intră în sală cei doi consilieri locali: Fabius Tiberiu Kiszely şi Gheorghe Adrian
Duşan.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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 Regulamentul Serviciului
Public de Salubrizare din Municipiul Brad a fost  aprobat la art.2 din  Hotărârea
Consiliului Local nr. 144/2012 privind înfiinţarea Serviciului Public de Salubrizare
al Municipiului Brad, aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare
al Municipiul Brad şi a Caietelor de sarcini.

Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, prin prevederile art. III alin.2 impune în
sarcina autorităţilor contractante  obligaţia ca,  în termen de 120 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, să modifice Regulamentul de organizare şi
funcţionare a serviciului de salubrizare.

Faţă de acestea şi ţinând cont de Referatul nr. 18.915/23.10.2014 al
Compartimentului U.L.M., a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Brad
aprobat la art. 2 din H.C.L. nr. 144/2012.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi,  respectiv 7 consilieri locali.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”
şi 4 consilieri locali absenţi (Mircea Incău, Bogdan Mihai Ştefan, Camelia-Ioana
Mirică şi Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.131/2014
privind modificarea Regulamentului  Serviciului Public de  Salubrizare din
Municipiul Brad.

Punctul nr. 11 Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune
delegată, prin licitaţie publică, a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului
Brad - Activitatea de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare.

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

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr.
17995/10.10.2014  Compartimentul U.L.M. face cunoscut faptul că termenul de
valabilitate al Contractului nr. 1064/21.01.2014 pentru activitatea de Dezinsecţie,
Dezinfecţie şi Deratizare  expiră în data de 31.12.2014, fără vreo posibilitate legală
de prelungire şi, faţă de aceasta şi  ţinând cont de modificările tehnice şi legislative
care au intervenit în cuprinsul documentelor aprobate şi avizate de către ANRSC,
consideră că se impune  aprobarea atribuirii în gestiune delegată, prin licitaţie
publică,  a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad - Activitatea de
Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare, a modalităţii  de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii, precum şi a criteriilor de selecţie  a ofertelor pentru  delegarea
gestiunii  serviciului.

În contextul celor de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus cele solicitate.

Întrucât atribuirea în gestiune delegată a Serviciului Public de  Salubrizare al
Municipiului Brad - Activitatea Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare  se va face
prin licitaţie publică deschisă, a propus, de asemenea,  numirea unei comisii de
analiză, evaluare şi selectare a ofertelor, formată din 5 membri titulari şi 4 membri
supleanţi.

Precizează că Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului
Brad, Caietul de sarcini pentru delegarea  gestiunii Serviciului Public de Salubrizare
al Municipiului Brad – Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Deratizare, Studiul de
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oportunitate efectuat în vederea stabilirii formei de gestiune a Serviciului Public de
Salubrizare al Municipiului Brad şi Contractul – cadru de atribuire în gestiune
delegată a Serviciilor Publice de Salubrizare din Municipiul Brad au fost aprobate
prin H.C.L. nr. 144/2012 şi respectiv H.C.L. nr. 145/2012.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, precizează că la art. 4  din
proiectul de hotărâre trebuie propuşi doi consilieri local  care să facă parte din
comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind Serviciul Public de
Salubrizare al Municipiului Brad – Activitatea de Dezinsecţie, Dezinfecţie şi
Deratizare şi 2 consilieri locali ca membrii supleanţi.

Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, propune ca din comisia  de
analiză, evaluare şi selectare a ofertelor  să facă parte domnul consilier local, Ioan
Hărăguş.

Domnul consilier local, Dorel Leaha- Ştefan, propune ca din comisia  de
analiză, evaluare şi selectare a ofertelor  să facă parte domnul consilier local, Vasile
Podaru.

Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, propune ca membru
supleant al comisiei  de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor pe domnul
consilier local, Cristian Serafim Leucian.

Domnul consilier local, Ioan Hărăguş, propune ca membru supleant al
comisiei  de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor  pe  domnul consilier local,
Fabius Tiberiu Kiszely.

Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 4 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5
din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările
şi completările ulterioare.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.

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

După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Secretar al
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Municipiului Brad au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, a prezentat procesul verbal

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au
fost aleşi cu 13  voturi „pentru”,  toţi cei patru consilieri locali propuşi: Ioan
Hărăguş, Vasile Podaru,  Fabius Tiberiu Kiszely şi Cristian Serafim Leucian.

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

Doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 7 consilieri locali.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” şi 4
consilieri locali absenţi (Mircea Incău, Bogdan Mihai Ştefan, Camelia-Ioana Mirică şi
Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2014 privind
aprobarea atribuirii în gestiune delegată, prin licitaţie publică, a Serviciului
Public de Salubrizare al Municipiului Brad - Activitatea de Dezinsecţie,
Dezinfecţie şi Deratizare.

Punctul nr. 12 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de
măsuri pe perioada noiembrie 2014 - martie 2015, a Planului operativ de acţiune şi
a Comandamentului local de iarnă.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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 perioada de iarnă, pentru
buna funcţionare a tuturor activităţilor economico-sociale,  s-a întocmit un Program
de măsuri vizând activităţile din învăţământ, sănătate, transporturi, construcţii,
mediu şi administraţie, toate menite să asigure o mai bună siguranţă a cetăţeanului,
desfăşurarea normală a activităţilor economice şi limitarea situaţiilor neprevăzute.

Pentru asigurarea activităţilor corespunzătoare economiei şi prestărilor de
servicii către populaţie şi pentru menţinerea drumurilor în stare de viabilitate în
timpul iernii a fost întocmit un Plan operativ de acţiune a utilajelor şi personalului
angrenat în prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice din Municipiul
Brad.

Elaborarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2014-2015 pe reţeaua
străzilor municipale s-a făcut în conformitate cu prevederile art.40 alin.1 din
Ordonanţa de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor .

Acţiunea de prevenire şi combatere a înzăpezirii drumurilor publice din
municipiu a fost organizată pe trasee şi urgenţe de intervenţie, fiecare traseu fiind
dotat cu spaţii pentru depozitarea materialelor.

Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul
operativ de prevenire a înzăpezirilor şi în Programul de măsuri generale, a fost
instituit Comandamentul local de iarnă.
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Prin Referatul nr.18759/21.10.2014 Compartimentul U.L.M., ţinând cont de
modificările legislative intervenite în timp, solicită aprobarea Programului de
măsuri pe perioada noiembrie 2014- martie 2015, a  Planului operativ de acţiune şi a
Comandamentului local de iarnă.
În contextul celor de mai sus am iniţiat prezentul proiect de hotărâre.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

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

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

Doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 7 consilieri locali.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” şi 4
consilieri locali absenţi (Mircea Incău, Bogdan Mihai Ştefan, Camelia-Ioana Mirică şi
Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2014 privind
aprobarea  Programului de măsuri pe perioada noiembrie 2014 - martie 2015, a
Planului operativ de acţiune şi a Comandamentului local de iarnă .

Punctul nr. 13. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare.

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

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Având în vedere propunerile
făcute de către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad, al
Şcolii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad, al Şcolii Gimnaziale
,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad şi  al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad,
precum şi de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de
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transport în comun personalului didactic şi didactic auxiliar, care se deplasează de la
localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în municipiul Brad) şi retur, am iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea drepturilor băneşti
personalului susmenţionat pe luna  septembrie   2014 în sumă de 8.069,17  lei după
cum urmează:

- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad 1.727,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea   Sântimbreanu” Brad 2.558,00 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad 1.496,00 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad 2.288,17 lei
Precizez că în articolul 7 al proiectului de hotărâre am propus decontarea

drepturilor băneşti numai după virarea sumelor din bugetul local al Municipiului
Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul consilier local, doamna consilier local, Ancuţa-Florentina
Miheţ, dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

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

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

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” şi 4
consilieri locali absenţi (Mircea Incău, Bogdan Mihai Ştefan, Camelia-Ioana Mirică şi
Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2014 privind
aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice şi
didactice auxiliare.

Punctul nr.1 Suplimentar. Proiectul de hotărâre privind furnizarea energiei
termice în scopul încălzirii locuinţelor  în Municipiul Brad.

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

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr.
19.114/27.10.2014 domnul Circo Aurel Vasile, Viceprimarul Municipiului Brad,
propune furnizarea energiei termice în  sistem centralizat, în scopul încălzirii
locuinţelor din Municipiul Brad, începând cu data de 1 noiembrie 2014 până la data
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de 31 martie 2015, de către operatorul local de producere, transport şi distribuţie a
energiei termice, cu obligaţia acestuia de a efectua probele tehnologice înainte de
începerea furnizării energiei termice.

Perioada de furnizare a energiei termice este corelată cu facilităţile ce se
acordă familiilor cu venituri reduse, prin efectul O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile
de protecţie socială în perioada sezonului rece, actualizată, dar şi cu prevederile
H.G. nr. 425/1994 de aprobare a Regulamentului de furnizare a energiei termice,
potrivit cărora furnizarea devine obligatorie dacă, timp de 3 zile consecutiv, între
orele 18,00 – 6,00, se înregistrează valori medii zilnice de temperatură a aerului
exterior de  + 10 grade Celsius sau mai mici. De asemenea, intervalul propus pentru
furnizarea energiei termice - 01.11.2014 - 31.03.2015- se corelează şi cu prevederile
O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia
termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, actualizată, potrivit cărora în
acest interval energia termică livrată populaţiei poate fi subvenţionată de la bugetul
local.

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

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului U.L.M. din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali  modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 7 consilieri locali.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” şi 4
consilieri locali absenţi (Mircea Incău, Bogdan Mihai Ştefan, Camelia-Ioana Mirică şi
Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2014 privind
furnizarea energiei termice în scopul încălzirii locuinţelor  în Municipiul Brad.

Punctul nr. 2 Suplimentar. Proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului
de  “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD”, domnului Victor
Viorel Ponta,  Prim – Ministru al  României.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi
pentru a nu fi interpretat politic.

Punctul nr. 3 Suplimentar. Proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrării
de investiţii „EXTINDERE REŢEA DE APĂ POTABILĂ, STR. LUNCA, BRAD”.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, 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 perioadele de secetă severă din
anii anteriori au condus la scăderea nivelului pânzei freatice de apă din sol, ceea ce a
generat secarea unui număr de fântâni ale gospodăriilor de pe str. Lunca.

Prin Proiectul „Extindere şi reabilitare infrastructură de apă şi apă uzată în
Municipiul Brad” Finanţat din fonduri de coeziune POS –Mediu, a fost prevăzută
extinderea reţelelor de apă şi canalizare menajeră doar pe 355 m din această stradă.

În urma unei analize, împreună cu operatorul licenţiat SA APAPROD SA
DEVA,  pe str. Lunca, s-a considerat necesară şi oportună prelungirea tronsonului de
355 m finanţat şi realizat cu 210 m/Dn90 conductă din polietilenă pentru
alimentarea cu apă a unui număr de 12 gospodării amplasate relativ compact, ale
căror fântâni au secat.

Pentru realizarea acestei lucrări, s-a solicitat Devizul financiar pentru
Obiectivul “Extindere reţea apă potabilă – str. Lunca Brad” (anexat), a cărui valoare
cu TVA este de 29.704,78 lei, iar această valoare este în prezent disponibilă la cap.
70 în Lista - Sinteză a lucrărilor de investiţii, anexă la BVC - 2014, fără a necesita
vreo rectificare de buget.

Deoarece valoarea lucrării se încadrează sub limita plafonului valoric de
100.000 euro fără TVA, reglementat prin O.U.G. nr. 34/2006 art.19, se propune
atribuirea Contractului de execuţie operatorului SC APAPROD  S.A. DEVA, care va
urma să execute şi branşamentele consumatorilor, pe cheltuiala acestora.

Considerând pe deplin justificată investiţia prezentată, a propus iniţierea unui
proiect de hotărâre, prin care să se aprobe:

1) Devizul Financiar al obiectivului „Extindere reţea de apă potabilă pe str.
Luna”, în valoare de 29.704,79 lei cu TVA, cu finanţare din bugetul local, Anexa 3,
capitol 70- Servicii de utilităţi publice.

2) Atribuirea prin încredinţare directă a Contractului de lucrări, operatorului
SC     APAPROD SA DEVA , conform  prevederilor art. 19 din OUG nr. 34/2006.

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



24

Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului U.L.M. 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 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
a două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri
locali.

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru” şi
4 consilieri locali absenţi (Mircea Incău, Bogdan Mihai Ştefan, Camelia-Ioana
Mirică şi Ovidiu Nicolae Jurj) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
136/2014 privind aprobarea lucrării de investiţii „EXTINDERE REŢEA DE
APĂ POTABILĂ, STR. LUNCA, BRAD”.

Punctul nr. 14. Informarea nr. 18.986/23.10.2014 privind cauzele aflate pe
rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este
parte.

Domnii consilieri locali au luat act de informarea prezentată.

Punctul nr. 15. Analizarea şi discutarea unor  cereri şi adrese:
- Adresa nr. 17755/08.10.2014 a S.C. TERMICA BRAD S.A. prin care

solicită achiziţionarea şi înlocuirea contoarelor de branşament defecte pentru
măsurarea  energiei termice.

Domnul Viceprimar,  Aurel Vasile Circo, informează consiliul local că efortul
financiar necesar este de peste 500 mii lei, neacoperit în bugetul actual, astfel încât
în sezonul rece 2014-2015 repartizarea energiei termice pe consumatori individuali
se va face după metodologia aprobată de Consiliul Local Brad pentru iarna
anterioară, atenţionând conducerea operatorului ca această repartiţie să se facă cât
mai echilibrat pentru a nu mai exista diferenţe mari de facturi pentru suprafeţe de
încălzire egale. Totodată, informează operatorul şi consiliul local că, în prezent,
ANRSC Bucureşti lucrează la elaborarea unui nou Regulament al SACET care va
reglementa obligativitatea contorizării individuale atât la energia termică cât şi la
celelalte utilităţi.

Domnii consilieri locali au luat act de informarea prezentată, concluzionând că
în perspectiva noilor investiţii, poate se va reuşi remedierea problemelor sesizate.

- Adresa nr. 1210/29.09.2014 a Grădiniţei cu Program Prelungit „Floare
de Colţ” Brad prin care se solicită sprijin financiar şi tehnic pentru reabilitarea
blocului alimentar.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că rezolvarea acestei
solicitări se regăseşte în contextul rectificării bugetare aprobate la punctul 1 de pe
ordinea de zi.
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Cu privire la materializarea proiectului depus la minister în anul 2008 este
necesară o reactivare a acestuia.

- Adresa nr. 19027/24.10.2014 a Asociaţiei proprietarilor de terenuri
Valea Crişului –Vaţa de Jos, prin care se solicită aderarea Consiliului Local la
asociaţia susamintită pentru participare la fondul cinegetic al pădurii publice Birtin.

În urma analizării adresei, Consiliul Local formulează următorul punct de
vedere: Asocierea se poate face doar printr-o hotărâre de consiliu local, iar pentru
aceasta este necesară prezentarea Statutului Asociaţiei şi a unui Proiect de contract
de asociere care să conţină obiectivele şi obligaţiile părţilor, din care să nu lipsească
suma cuvenită bugetului local de pe urma exploatării fondului cinegetic.

- Adresa nr. 18.715/21.10.2014 a Organizaţiei Caritas Alba Iulia – Filiala
Logistică şi Asociaţia Caritas Metropolitan Greco - Catolic Blaj, prin care
solicită aprobarea a 5 amplasamente de containere pentru colectarea de haine,
încălţăminte şi alte produse textile  uzate.

Consiliul local acceptă cele solicitate pentru o perioadă experimentală de 1 an
de zile, cu condiţia ca solicitantul să preia răspunderea asupra utilizării corecte şi a
siguranţei în exploatare a containerelor.

- Cererea nr. 18923/23.10.2014 a S.C. FAST EAT S.R.L. prin
administrator Barath Marilena, prin care se solicită prelungirea contractului de
închiriere  a terenului ocupat de terasa sezonieră, pe perioada iernii  cu suportarea a
25% din chiria actuală.

Consiliul local acceptă cele solicitate, urmând a se încheia un act adiţional de
prelungire a Contractului de închiriere nr. 6675/2014.

- Cererea nr. 18669/20.10.2014 a domnului Tătaru Ion, prin care se
solicită aprobarea închirierii fostei remize P.S.I. din satul Ruda-Brad.

Consiliul Local acceptă închirierea spaţiului, cu condiţia reparaţiei acestuia pe
cheltuieli proprii şi a plăţii chiriei lunare conform hotărârii de consiliu în vigoare.

- Cererea nr. 17161/30.09.2014 a S.C. TOUR IMPEX GROUP S.R.L.
Deva prin administrator Borza Ioan Aurian, prin care se solicită extinderea
spaţiului comercial deţinut în proprietate la parterul blocului nr. 43 de pe str. Avram
Iancu din Brad.

Consiliul local este de acord cu extinderea propusă, în condiţiile suportării
cheltuielilor aferente documentaţiilor topografice de dezmembrare şi întăbulare,
precum şi a Raportului de evaluare a redevenţei anuale. Extinderea se va face în
baza unui proiect de autorizare a construcţiei.

- Cererea nr.19.085/24.10.2014 a S.C.ANACONDA COM S.R.L. prin
administrator Memetea Florina, prin care se solicită prin care se solicită
prelungirea contractului de închiriere a terenului ocupat de terasa sezonieră, pe
perioada iernii  cu suportarea a 25% din chiria actuală.

Consiliul local acceptă cele solicitate, urmând a se încheia un act adiţional de
prelungire a Contractului de închiriere nr. 6674/2014.
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- Proiect Contract de concesiune de bunuri proprietatea Municipiului
Brad ce urmează a fi încheiat cu S.C. Energy Serv S.R.L Bucureşti, înregistrat
la Primăria Municipiului Brad sub nr.  18654/20.10.2014.

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, informează consiliul local că s-a
adjudecat oferta S.C. Energy Serv după două licitaţii succesive şi o negociere cu o
singură sursă, după care s-a înaintat ofertantului proiectul de Contract de
Concesiune care respectă în totalitate contractul – cadru reglementat de O.U.G. nr.
54/2006 privind regimul contractului de concesiune a bunurilor proprietate publică.
Concesionarul a formulat unele clauze care intră în sfera contractului comercial de
furnizare a energiei termice sub motivaţia facilităţii accesării creditului bancar
pentru finanţarea investiţiei. Concedentul consideră că nu se poate accepta depăşirea
prevederilor din contractul - cadru, ceea ce ar conduce la necesitatea convocării
concesionarului în faţa consiliului local în vederea medierii acestei divergenţe.

Convocarea va avea loc într-un timp cât mai scurt, deoarece termenul propus
pentru realizarea investiţiei, 1 noiembrie 2015 nu ar trebui depăşit.

Suplimentar 4. Cererea nr. 17874/2014 a domnului Măstăcăneanu Mihai
prin care solicită prelungirea contractului de închiriere  a terenului de amplasament a
garajului de pe str. Vasilea Milea  pe o perioadă de 3 ani 2015-2018, fiindu-i necesară
pentru perfectarea contractului de energie electrică.

Consiliul local îşi dă acordul faţă de solicitarea chiriaşului.

Se trece la următorul punct şi anume: DIVERSE.

Domnul Primar, Florin Cazacu, informează consiliul local că în cursul după-
amiezii va fi prezentă la Primăria Brad o delegaţie guvernamentală condusă de Primul
– Ministru, la care sunt invitaţi să participe toţi consilieri şi mai mulţi oameni de
afaceri din Brad. Mai precizează că în cadrul discuţiilor vor fi prezentate obiectivele
aflate în preocupările administraţiei publice locale după cum urmează:

OBIECTIVE
1. Aducţiunea de gaz metan Mintia –Brad –Ştei, pentru creşterea siguranţei în

alimentarea cu gaze naturale a zonei de Vest a României;
2. Realizarea unei Centrale Termice în Cogenerare de Înaltă Eficienţă pe

biomasă în Municipiul Brad;
3. Preluarea în administrare a Muzeului Aurului din Brad;
4. Obţinerea dreptului de administrare a obiectivului istoric „Treptele

Romane” în vederea amenajării unei galerii miniere cu destinaţie turistică;
5. Finanţarea Proiectului de reabilitare a Cinematografului „Zarand” Brad;
6. Determinarea C.N. C.F.R. de susţinere a Reparaţiei Capitale a clădirii

„Gara C.F.R. Brad”- clădire de patrimoniu naţional;
7. Finalizarea obiectivului de investiţii al ABA „CRIŞURI” Oradea

„Acumulare Mihăileni”, în scopul eliminării pericolului de inundaţii pe cursul
mijlociu al Râului Crişul Alb şi al amplificării sursei de captare a apei potabile
pentru Municipiul Brad şi comunele limitrofe.

PROIECTE DE INVESTIŢII în derulare pe anul 2014 în Municipiul Brad
1.„Extindere şi reabilitare infrastructură de apă şi apă uzată” finanţat din POS

Mediu, fonduri de coeziune, 16 milioane euro;
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2.„Modernizare Punct Termic  nr. 1 şi reţele termice aferente”, Program
Termoficare 2006-2015, 60% buget de stat şi 40% buget local;

3.„Reabilitare infrastructură municipală, str. Decebal”, finanţat din POR-
2013, 7,0 milioane lei;

4.”Modernizare DC 16 şi DC 10” finanţate din Programul Naţional de
Dezvoltare Locală -2014, 900 mii lei.

Preocupare Centrală: punerea în funcţiune a S.A.C.E.T. Brad, în urma creării
capacităţii de plată pentru achiziţionarea de păcură.

În continuare se prezintă adresele prin care domnii consilieri locali, Cristian
Serafim Leucian şi Florin Ioan Străuţ, în temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 55/2014
pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, declară că
optează să devină independenţi.

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data
de 30.10.2014.

Brad, 30.10.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
MIHAI MUREŞ                                           CARMEN-IRINA  BORA


