ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 30 octombrie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară
din data de 30 septembrie 2013 s-a făcut în data de 25.10.2013 prin Dispoziţia nr.
506/25.10.2013 emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu
prevederile art. 39, alin. 1 şi alin. 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, 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 25.10.2013, conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi, la început 16 consilieri locali în funcţie, 1 consilier
local anunţându-şi întârzierea.
În calitate de invitaţi au participat: domnul Jurca Florin – Manager al
Spitalului Municipal Brad, domnul Verdeş Laurenţiu - 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., domnul ing. Adrian Grosu – director al S.C. TERMICA BRAD S.A.
doamna Adina Niţă – administrator special al S.C. Acvacalor S.A. - în insolvenţă,
domnul Emil Boghean - consilier juridic al S.C. Avacalor S.A. - în insolvenţă,
administratori şi preşedinţi ai asociaţiilor de proprietari din municipiul Brad.
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti din cele patru sate aparţinătoare
Municipiului Brad şi anume: domnul Marin Constantin Hărăguş – delegat sătesc la
Ţărăţel, 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 prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia, invitându-i pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia Imnul
Naţional al României.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, supune spre
aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30.09.2013 care se aprobă
cu majoritate de voturi.
În continuare doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, îl
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invită pe domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, să preia conducerea
şedinţei.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, îl
roagă pe domnul Primar, Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III
2013 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului Local Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe
anul 2013 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2013 al Spitalului Municipal Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea 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 – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de administrare a
parcărilor publice din Municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
Brad nr. 190/2005 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice – iniţiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pe anul 2014 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.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pe perioada
noiembrie 2013- martie 2014, modificarea Planului operativ de acţiune şi a
Comandamentului local de iarnă – iniţiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind furnizarea energiei termice în scopul încălzirii
locuinţelor în Municipiul Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
10.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.
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL
2003 situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL
2010 situat în Brad str. dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii proprii de stabilire şi
facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii din Municipiul Brad –
iniţiat de primarul municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
92/2013 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unei Centrale Termice pe
biomasă, în cogenerare pentru producerea şi transportul energiei termice în
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municipiul Brad printr-un proiect de parteneriat public privat – iniţiat de domnii
consilieri locali Leucian Cristian Serafim şi Străuţ Florin Ioan.
16. Informarea nr.14437/23.10.2013 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
17. Informarea nr.14570/25.10.2013 a Compartimentului Audit Intern.
18. Nota nr.14340/23.10.2013 a Biroului pentru administrarea domeniului
public şi privat.
19. Adresele nr.7607 şi 7608/15.10.2013 ale Spitalului Municipal Brad
20. Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de
zi cu următoarele :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de negociere fără
publicare prealabilă a unui anunţ de participare cu operatorul local licenţiat S.C.
TERMICA S.A. - iniţiat de Primarul municipiului Brad.
2. Informarea nr. 14866/30.10.2013 a Compartimentului audit intern.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi,
domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune aprobării suplimentarea
propusă şi cu majoritate de voturi „pentru” se aprobă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune aprobării
Ordinea de zi în ansamblul ei şi cu majoritate de voturi „pentru”, se aprobă.
În continuare, domnul Consilier local, Cristian-Serafim Leucian solicită
respectuos să se aprobe discutarea punctului nr. 15 înscris pe ordinea de zi la
începutul şedinţei, motivând că din motive pur familiale va trebui să plece de la
şedinţă mai devreme, dânsul fiind chiar unul dintre iniţiatorii proiectului de hotărâre
sus amintit.
Domnii consilieri sunt de acord în unanimitate cu cele solicitate de către
domnul Consilier local, Cristian - Serafim Leucian, astfel că punctul 15 de pe
ordinea de zi aprobată iniţial devine punctul 1, urmând ca celelalte puncte să se
renumeroteze.
În continuare se trece la discutarea proiectelor de pe ordinea de zi astfel cum a
fost ea modificată.
Punctul nr. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării unei
Centrale Termice pe biomasă, în cogenerare pentru producerea şi transportul
energiei termice în municipiul Brad printr-un proiect de parteneriat public
privat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, dă cuvântul domnului
Consilier local, Cristian – Serafim Leucian, pentru a da citire proiectului de hotărâre
precum şi pentru a prezenta expunerea de motive, dumnealui fiind unul dintre
iniţiatori.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că la baza
proiectului de hotărâre iniţiat a stat expunerea de motive realizată împreună cu
colegul său Consilier local, Florin Ioan Străuţ, care au fost depuse la registratura
Primăriei municipiului Brad în data de 22.10.2013, proiect de hotărâre care a fost
3

introdus de altfel în proiectul ordinii de zi. Precizează că la momentul iniţierii
proiectului de hotărâre, dumnealor aveau cunoştinţă doar de existenţa a 2 investitori
interesaţi de a produce agent termic în municipiul Brad: GEA Austria şi SC Energy
Serv Bucureşti. Datorită faptului că a trecut timpul şi din anul 2011 când a început
colaborarea cu GEA - Austria însă nu s-a concretizat nimic prin încheierea unui
contract, au considerat că SC Energy Serv Bucureşti ar fi operatorul cel mai potrivit
pentru încheierea unui contract.
Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz nefavorabil proiectului de
hotărâre iniţiat – motivat de faptul că proiectul de hotărâre este susţinut pe Legea nr.
178/2010- legea parteneriatului public- privat, lege care se află într-un proces de
revizuire început în ianuarie 2013 şi nu este finalizat nici până în prezent; domnul
Consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz nefavorabil proiectului de
hotărâre iniţiat; domnul Consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială
şi de agrement care dă aviz nefavorabil 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 nefavorabil 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
nefavorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, salută iniţierea unui astfel de proiect de
hotărâre de către cei doi consilieri locali. Precizează că, lăsând partea referitoare la
legalitate pe seama specialiştilor, este mai mult decât oportună iniţierea unui proiect
de hotărâre pentru identificarea unei soluţii în scopul producerii energiei termice în
municipiul Brad. Pe sit-ul Primăriei Brad este de foarte multă vreme o solicitare din
partea Primăriei pentru toţi cei interesaţi să producă agent termic în municipiul Brad.
Precizează că până în momentul de faţă există două cereri pentru producerea
energiei termice: una GEA Austria care au promis că în cursul acestei ierni vor
produce energie termică la preţuri foarte mici şi una este SC Energy Serv care a
promis realizarea investiţiei în 15 luni. La acea dată Consiliul local a hotărât ca
operatorul GEA Austria să realizeze investiţia, ceea ce însă nu s-a întâmplat din
motive obiective. Mai precizează că în ultimele luni au existat mai multe scrisori de
intenţie din partea unor operatori (8) şi ar trebui ca alegerea potenţialului operator să
fie făcută cu maximă atenţie şi transparenţă în următoarele 2 sau 3 luni. Precizează
că operatorii interesaţi au prezentat oferte de la 6 milioane de Euro la 15 milioane de
Euro. Este de acord cu realizarea investiţiei, dar nu înainte de a găsi temeiul legal.
Menţionează că este un proiect de hotărâre însuşit de către toţi consilierii locali; toţi
au fost de acord să se facă o corecţie din punct de vedere legal, deoarece
responsabilitatea de a furniza agent termic în municipiul Brad revine tuturor aleşilor
locali.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă sunt
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discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Se înscriu la cuvânt: domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, domnul Consilier
local, Mihai Mureş şi domnul Consilier local, Gheorghe-Adrian Duşan.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, salută iniţiativa celor doi consilieri
locali de a iniţia acest proiect de hotărâre, deoarece aşa cum a spus şi domnul
Primar, toţi sunt interesaţi de a furniza agent termic în municipiul Brad la un preţ cât
mai mic. Menţionează că avizul negativ a fost susţinut pe criterii legale. Spune că a
mai activat pe acel subiect în anii trecuţi. De 2 ani s-a încercat încredinţarea acestui
sistem public de termoficare unui operator care are capacitatea de a investi într-o
nouă centrală termică în municipiul Brad, deoarece autoritatea publică locală nu are
capacitatea financiară de a realiza o astfel de investiţie. S-a pornit de la consultarea
organelor de reglementare, coordonare şi control ale ţării. S-a pornit procedura de
externalizare a sistemului de încălzire în totalitatea sa pentru încredinţarea în
întregime unui operator care să investească într-o nouă centrală. S-au organizat două
licitaţii prin publicare în Monitorul Oficial, un Cotidian Naţional şi un Cotidian
Local, în termenele legale, însă nu s-a depus nici o ofertă, nici chiar la a treia
procedură – negocierea directă, astfel încât procedura reglementată de HGR nr.
717/2008 a fost închisă. Atunci s-a urmat o altă cale, respectiv cea a Legii nr.
178/2010 a parteneriatului public - privat. Nu e vina nimănui că această lege e
inoperantă nici la această dată, fiind doar depusă la Parlament şi nesupusă dezbaterii.
A parcurs câteva etape succesive pe care le-a urmărit îndeaproape şi dispune de
documente scrise în acest sens (ANRSC pentru Procedura conformă cu HG nr.
717/2008, ANRMAP pentru neconcordanţa procedurii cu prevederile OUG nr.
34/2006 şi HGR nr. 925/2006 şi de la UCCPPP – pentru modificarea Legii nr.
178/2010) .
În şedinţa comisiei de specialitate nr.1 al cărei preşedinte este, s-a ajuns la
concluzia că proiectul de hotărâre nu este legal întrucât în art. 1 al acestuia se
atribuie direct contractul de parteneriat public privat operatorului SC Energy Serv
Bucureşti, fără a se respecta o procedură prealabilă prevăzută de legislaţia în
domeniu. Mai mult, acest proiect de hotărâre este susţinut pe legea parteneriatului
public privat care este inoperantă în momentul de faţă. S-a sugerat iniţiatorilor să
recurgă la varianta asocierii în participaţie, susţinută pe Noul Cod Civil şi pe Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, sugestie care a fost împărtăşită de către toţi consilierii locali,
inclusiv de către iniţiatori. Prin urmare, Comisia de buget, finanţe pe care o conduce,
va aviza favorabil un proiect de hotărâre care vizează un contract de asociere în
participaţie şi nu unul de parteneriat public privat.
Domnul Consilier local, Mihai Mureş, salută prezenţa jurnaliştilor la şedinţă.
Menţionează că membrii comisiei juridice nu au dat un aviz negativ pentru a
obstrucţiona realizarea investiţiei în municipiul Brad. Este de acord cu amendarea
proiectului de hotărâre tocmai pentru a nu ajunge la Instituţia Prefectului Hunedoara
care verifică actele din punct de vedere al legalităţii şi a fi puşi în situaţia de a
revoca hotărârea sau chiar să fie atacată în contencios administrativ. Se declară
mulţumit că iniţiatorii proiectului de hotărâre şi-au însuşit propunerile considerânduse într-un fel chiar coautori ai proiectului de hotărâre iniţiat. Ar fi bine ca potenţialii
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investitori să fie destul de credibili pentru a putea obţine fonduri, fonduri care nu
sunt la îndemâna oricui. Orice întârziere duce la pierderea încrederii de către
populaţia municipiului Brad, cetăţenii nemaiavând încredere în sistemul de încălzire
pe care-l avem, fapt ce duce la mai multe debranşări de la sistemul public de
încălzire. Precizează că se fac eforturi de ani buni pentru realizarea unui sistem de
încălzire eficient în municipiul Brad. Ar fi bine, ca măcar în iarna viitoare să se
găsească un operator care să poată furniza agent termic în municipiul Brad prin acest
sistem de cogenerare pe biomasă.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că dumnealor
nu au plecat de la ideea de a ignora legea. Precizează că Legea nr. 178/2010
invocată în susţinerea proiectului de hotărâre iniţiat nu este o lege abrogată, este o
lege în vigoare, doar că procedura de urmat este una greoaie şi anevoioasă. Mai
precizează că nu are nici un interes de a realiza investiţia cu SC Energy Serv, dar
dintre cele două oferte cunoscute nu avea ce să aleagă, întrucât nu au avut cunoştinţă
de existenţa altor documentaţii şi oferte depuse la momentul iniţierii proiectului de
hotărâre. La acel moment au considerat că operatorul din Bucureşti este cel mai
potrivit pentru realizarea unei Centrale. Precizează că în urma numeroaselor discuţii
avute la şedinţele comisiilor de specialitate, unele chiar mai puţin prietenoase, a
avut acordul tuturor consilierilor locali de a propune amendament la proiectul de
hotărâre iniţiat.
Domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, sugerează ca terenul de
amplasament al viitoarei centrale să nu fie atribuit prin această hotărâre, ci ulterior
Studiului de Fezabilitate al investitorului să se decidă cu privire la acest aspect.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, consideră că terenul
menţionat ar trebui să rămână în rezervă pentru a se constitui ca o participaţie a
administraţiei publice locale în viitorul contract de asociere.
Vine domnul Consilier local, Fabius Tiberiu-Kiszely.
Cu acordul tuturor consilierilor, domnul Consilier local, Cristian Serafim
Leucian, solicită aprobarea următorului amendament la proiectul de hotărâre privind
aprobarea realizării unei Centrale Termice pe biomasă, în cogenerare, pentru
producerea şi transportul energiei termice în municipiul Brad printr-un proiect de
parteneriat public privat.
Prin prezentul amendament se modifică următoarele:
1. Titlul proiectului de hotărâre astfel:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unei Centrale Termice pe
biomasă, în cogenerare, pentru producerea şi transportul energiei termice în
municipiul Brad prin asociere în participaţie”.
2. Articolul 1 astfel:
„Art.1. Se aprobă, în condiţiile legii, încheierea unui contract de asociere în
participaţie între municipiul Brad, prin Consiliul Local al municipiului Brad şi un
operator de profil pentru realizarea unei Centrale termice pe biomasă, în cogenerare,
în vederea asigurării producerii şi transportului energiei termice necesare
municipiului Brad”.
3. Articolul 2 astfel:
„Art.2. Se aprobă numirea unei comisii de specialitate pentru demararea
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procedurii premergătoare încheierii contractului de asociere în participaţie, în
următoarea componenţă:
1.____________consilier local;
2.____________consilier local;
3. ___________economist;
4.____________ inginer de specialitate;
5.____________jurist”.
4. Articolul 3 astfel:
„Art. 3. Municipiul Brad, prin Consiliul Local Brad, va participa la asociere şi
cu un teren, în funcţie de Studiul de fezabilitate al investitorului”
5. Articolul 4 astfel:
„Art.4. Se împuterniceşte Primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu,
să semneze în numele şi pentru Consiliul Local al Municipiului Brad contractul de
asociere în participaţie.”
Notă: Hotărârea aprobată cu prezentul amendament, va fi fundamentată pe
acesta, iar din punct de vedere legal, pe actele normative în vigoare care stau la baza
adoptării ei, respectiv prevederile Noului Cod Civil.
Domnul Preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul făcut de către
domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, şi, cu unanimitate de voturi, se
aprobă.
Faţă de acestea, Consiliul local ia o pauză pentru întocmirea unor noi procese
verbale cu privire la avizul asupra proiectului de hotărâre, astfel cum a fost el
amendat.
Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat domnul Consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat. domnul Consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
şi domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Se trecere la propuneri pentru comisia propusă la art. 2 din proiectul de
hotărâre astfel:
Domnul Consilier local, Florin Ioan Străuţ, propune ca din comisie să facă
parte domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, din partea Consiliului local.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, propune ca din comisie să facă parte
domnul Consilier local, Vasile Podaru din partea Consiliului local.
7

Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, propune ca din comisie să
facă parte doamna Raţ Marioara, ca economist.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, propune ca din comisie să facă parte
doamna Florina Trifan, ca economist.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, propune ca din comisie să
facă parte domnul Cornel Goia, ca inginer specialist.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo , propune ca din comisie să facă
parte, ca inginer specialist, chiar dânsul.
Domnul Consilier local, Dorel Leaha – Ştefan, propune ca din Comisie să facă
parte doamna Carmen - Irina Bora, ca jurist.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, propune ca din comisie să facă parte
domnişoara Mihaela David, ca jurist.
În urma propunerilor făcute, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării votului în
mod secret pentru adoptarea art. 2 din 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, Dorel Leaha - Ştefan, anunţă luarea unei pauze
pentru întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinţă,
Dorel Leaha - Ştefan, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad
au numărat voturile şi au întocmit un proces-verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, a prezentat procesul
verbal întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret
exprimat, 4 buletine de vot au fost nule iar : Vasile Podaru a obţinut 13 voturi
„pentru” şi 0 „împotrivă”, Cristian Serafim Leucian a obţinut 13 voturi „pentru” şi 0
„împotrivă”, Cornel Goia a obţinut 2 voturi „pentru” şi 11 „împotrivă”, Aurel Vasile
Cico a obţinut 11 voturi „pentru” şi 2 „împotrivă”, Florina Trifan a obţinut 11 voturi
„pentru” şi 2 „împotrivă”, Marioara Raţ a obţinut 2 voturi „pentru” şi 11
„împotrivă”, Carmen - Irina Bora a obţinut 9 voturi „pentru” şi 4 „împotrivă”şi
Mihaela David a obţinut 4 voturi „pentru” şi 9 „împotrivă”. Având în vedere aceste
rezultate comisia va avea următoarea componenţă:
1. Vasile Podaru - consilier local - membru;
2. Cristian Serafim Leucian - consilier local - membru;
3. Florina Trifan – economis - membrut;
4. Aurel Vasile Circo - inginer de specialitate - membru;
5. Carmen-Irina Bora – jurist -membru”.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează, că ar trebui refăcut proiectul de
hotărâre în totalitate în conformitate cu prevederile Noului Cod Civil şi a Legii nr.
215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Menţionează că dumnealui nu a putut şi nu va exclude faptul
de a pune în proiectul Ordinii de zi un proiect de hotărâre iniţiat de către un consilier
local. Menţionează că are în faţă 3 hotărâri ale Consiliului Local Brad, adoptate în
perioada 2012-2013 care au la bază legea parteneriatului public privat, dar, calea
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parteneriatului public privat nu a dus la un rezultat favorabil pentru municipiul Brad.
Alegerea unui contract de asociere în participaţie este în momentul de faţă cea
mai bună alegere pentru municipiul Brad şi atunci cele 3 hotărâri enunţate mai sus
nu mai produc efecte.
Propune elaborarea unui proiect de hotărâre de către Consiliul Local Brad în
ansamblul său, încheierea unui contract de asociere în participaţie şi selectarea unui
ofertant care să realizeze această investiţie. Dacă nu, amendamentul iniţiatorului,
„făcut pe genunchi”, deoarece din dispozitivul hotărârii şi până la ultimul articol a
schimbat totul, nu mai este parteneriat public privat, este asociere în participaţie,
„nu mai este Casă de Cultură, ci este Bibliotecă” şi un astfel de proiect de hotărâre
nu poate fi tratat superficial. Precizează că dumnealui se supune hotărârilor
Consiliului local; să se ia decizia dorită şi dumnealui va duce la îndeplinire mandatul
pe care o să-l primească.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că nu poate să
accepte asemenea comportament verbal. Precizează că „pe genunchi” a făcut
dumnealui ce a făcut până acum în domeniul căldurii. „Avem Centrală Termică…,
nu avem....” Mai precizează că-i place să împroaşte cu noroi în doctori, profesori,
ingineri şi aşa mai departe. Precizează că-i are martori pe toţi domnii consilieri, a
fost şi la orele 19.00 şi la orele 21.00, a fost şi ieri şi azi, s-a sfătuit şi cu doamna
Secretar. „Pe genunchi” aţi făcut dumneavoastră în avion spre America când trebuia
să fiţi aici, când ştiţi că astăzi nu este căldură la Brad, când ştiţi că Guvernul
României v-a întors spatele; azi n-avem nici bani nici căldură. Precizează că
dumnealui nu retrage nimic, se luptă să facă cât mai mulţi paşi pentru realizarea
centralei. Menţionează că dumnealui nu a făcut nimic ilegal, a făcut cât a putut el cu
priceperea lui. Susţine că amendamentele sunt legale şi sunt susţinute de către toţi
consilierii.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că S.C. Termica Brad S.A. lucrează
de aproximativ 1 lună. Acum instalaţiile sunt funcţionale, a obţinut licenţa document strict necesar pentru a putea permite furnizarea agentului termic în Brad.
Mai menţionează că în şedinţa de Guvern care are loc astăzi, se discută despre
identificarea unor soluţii pentru încălzirea locuinţelor din municipiul Brad în sezonul
rece 2013-2014. Precizează că ultima întrevedere cu Primul Ministru, Victor Ponta, a
avut-o acum o săptămână la evenimentul organizat de Asociaţia Municipiilor din
România. La acest eveniment a fost discutată problema încălzirii din municipiul
Brad, fapt care se poate vedea şi din comunicatele de presă.
Precizează, de asemenea, că se va rezolva şi în acest an problema încălzirii în
municipiul Brad. „E drept că, uneori, în concediu lucrez mai mult decât poate
lucrează alţii stând la masă dar, unii nu înţeleg, că sistemul de încălzire din
municipiul Brad a ajuns în această situaţie din motive obiective”, dar dacă nu se vor
găsi soluţii, săptămâna viitoare se va deplasa din nou la Bucureşti......
Aminteşte că furnizarea agentului termic 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. Precizează că
până în acest moment nu a fost nevoie să se furnizeze agent termic în municipiul
Brad dar, asigură locuitorii municipiului Brad că va asigura şi în această iarnă
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căldură în municipiul 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. f 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.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul
Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.102/2013 privind
aprobarea realizării unei Centrale Termice pe biomasă, în cogenerare pentru
producerea şi transportul energiei termice în municipiul Brad printr-un proiect
de parteneriat public privat.
Punctul nr. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare
pe trimestrul III 2013 a bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului Local Brad .
Domnul Preşedinte de şedinţă, Ştefan - Dorel Leaha, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, în conformitate cu prevederile
art. 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 a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea execuţiei bugetare a
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 2013 a bugetului local al Municipiului Brad, după cum urmează:
- la venituri în sumă de 14.592.334 lei din care la secţiunea de funcţionare
12.989.902 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 1.602.432 lei
- la cheltuieli în sumă de 14.442.984 lei, din care la secţiunea de funcţionare
12.841.378 lei şi la secţiunea de dezvoltare 1.601.696 lei
- şi un excedent bugetar de 149.350 lei
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare
pe trimestrul III 2013 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii
după cum urmează:
- la venituri în sumă de 6.772.576 lei toate la secţiunea de funcţionare
- la cheltuieli în sumă de 6.744.586 lei toate la secţiunea de funcţionare
- şi un excedent bugetar de 27.990 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
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înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat domnul Consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat. domnul Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
şi domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, 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. 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.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul
Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.103/2013 privind
aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2013 a bugetului Municipiului
Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad .
Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
Municipiului Brad pe anul 2013.
Domnul Preşedinte de şedinţă, 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 iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Ordinul nr.
3054/07.10.2013 al Viceprim-Ministrului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de
investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie
termică a localităţilor, conform Programului ,,Termoficare 2006-2015 căldură şi
confort”, Decizia nr.3318/11.10.2013 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Hunedoara, precum şi Referatul nr.14551/25.10.2013 al Serviciului buget, finanţe,
contabilitate, impozite şi taxe locale prin care se propune majorarea veniturilor şi a
cheltuielilor cu suma de 888,93 mii lei, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013.
În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2013 se
stabileşte în sumă de 21.137,43 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013 se majorează cu suma de
888,93 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 07.02 – impozite şi taxe pe proprietate
7 mii lei
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- 11.02 – sume defalcate din TVA
64,93 mii lei
- 16.02 - taxe pe utilizare bunurilor
20 mii lei
- 39.02 - venituri din valorificarea unor bunuri 2 mii lei
- 42.02 - subvenţii de la bugetul de stat
795 mii lei
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013 se majorează cu suma
de 888,93 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- capitolul bugetar 51.02 – autorităţi publice
7 mii lei
- capitolul bugetar 66.02 – sănătate
64,93 mii lei
- capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie
10 mii lei
- capitolul bugetar 70.02 – servicii de dezvoltare publică şi locuinţe 2 mii lei
- capitolul bugetar 81.02 – combustibil şi energie
795 mii lei
- capitolul bugetar 84.02 – transporturi
10 mii lei
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2013 se modifică prin virări
de credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- capitolul bugetar 51.02 – autorităţi publice
(+) 52,6 mii lei
- capitolul bugetar 65.02 – învăţământ
(-) 30 mii lei
- capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie
(+) 17,81 mii lei
- capitolul bugetar 70.02 – servicii de dezvoltare publică şi locuinţe (-) 70,5
mii lei
- capitolul bugetar 81.02 – combustibil şi energie
(+) 30,09 mii lei
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi reprezintă
veniturile şi cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2013, iar anexa nr. 3
reprezintă Lista de investiţii în care au survenit următoarele modificări:
Diminuarea obiectivului de investiţii ,,Şcoală cu 24 săli de clasă” cu suma de 30 mii
lei şi a obiectivului ,, Documentaţii tehnico-economice” cu suma de 200 mii lei;
Majorarea următoarelor obiective:
- ,,Reţea de calcul şi sistem de supraveghere, alarmare, transmisiuni speciale” cu
suma de 52,6 mii lei,
- ,,Reparaţie capitală Biblioteca Gheorghe Pârvu Brad” cu suma de 11,5 mii lei şi
,,Piaţa Aurului” cu suma de 6,4 mii lei
- ,,Bloc de locuinţe sociale” cu suma de 100 mii lei şi ,,Modernizare iluminat
public” cu suma de 29, 5 mii lei
- ,,Alimentare cu apă caldă şi căldură 3845 apartamente” cu suma de 30 mii 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 domnul Consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat. domnul Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
şi domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
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pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă mai sunt
alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că este inevitabilă
rectificarea bugetului în luna octombrie a fiecărui an, întrucât potrivit legii
finanţelor publice locale Lista - Sinteză de Investiţii care este şi Anexa nr. 3 la buget
poate fi rectificată doar până la data de 31 octombrie. Cu ocazia rectificării finale a
Listei de Investiţii se fac şi unele modificări structurale în Anexa nr. 1 care va
cuprinde şi eventuale venituri suplimentare, precum şi în Anexa nr. 2 care reprezintă
cheltuieli curente. La rectificarea supusă dezbaterii s-a ţinut seama atât de veniturile
proprii, cât şi de transferuri de la bugetul de stat şi de interdicţia legală de a transfera
eventuale cheltuieli de capital neangajate până la această dată de la SECŢIUNEA
DEZVOLTARE la SECŢIUNEA FUNCŢIONARE.
În Lista de Investiţii a fost inclus transferul de 795 mii lei de la bugetul de stat
pentru obiectivul „Modernizare PT1 şi reţele termice aferente”, au fost completate
prin redistribuire unele sume către capitolele: 51- Reţea de calcul, Gestiune de date,
Sistem de supraveghere şi alarmare; 67-Proiect Tehnic pentru RK Bibliotecă; 70Bloc Locuinţe sociale, Modernizare iluminat public. Aceste sume au fost preluate de
la cap. 70, subcap. „Alte cheltuieli de investiţii” - Documentaţii tehnico-economice,
deoarece pe parcursul anului bugetar nu au fost constituite surse acoperitoare pentru
elaborarea documentaţiilor pentru următoarele obiective: Modernizare DC 170B
Mesteacăn; modernizare str. Poieniţa; str. Abatorului; str. Herţeşti; drum vicinal
Valea Şteaului- Ţărăţel.
Situaţia cea mai îngrijorătoare se regăseşte în Anexa nr. 2, în care nu s-au
putut aloca încă sume pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, nici
pentru acţiunea de deszăpeziri a reţelei rutiere, iar pentru capitolele „reparaţii
drumuri – străzi” şi „iluminat public” sumele rămase sunt total insuficiente. Pentru
aceste capitole bugetare va trebui să găsim sumele necesare în următoarele 2 luni,
deoarece ele reprezintă activităţi de strictă necesitate pentru sezonul rece.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, cu permisiunea celorlalţi
consilieri părăseşte lucrările şedinţei de consiliu.
Domnul Consilier local, Bogdan – Mihai Ştefan, precizează că în urma
analizării proiectului de hotărâre prezentat ar putea fi considerat ca obiectiv de
investiţii şi împrejmuirea Şcolii Generale „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, motivând
că şcoala are 2 părţi vulnerabile: str. Liceului şi Valea Luncii care se află la 10 m faţă
de clădirea şcolii. Solicită ca în bugetul anului 2014 să fie prevăzute sumele necesare
împrejmuirii şcolii. Precizează că se va abţine de la votarea acestei hotărâri din
cauza redistribuirii sumei existente în acest an bugetar.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că va avea în vedere alocarea
sumei necesare în bugetul anului viitor.
Domnul Consilier local, Viorel Băda, îşi exprimă nemulţumirea pentru
nealocarea de fonduri necesare reabilitării instalaţiei de termoficare din incinta
Spitalului Brad (160 mii lei), precum şi pentru reparaţia aparatului de radiologie (33
mii lei ca diferenţă de factură neachitată), precum şi a cheltuielilor necesare
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acreditării Spitalului (35 mii lei).
Domnul Primar, Florin Cazacu, profită de prezenţa la şedinţă a directorilor
Spitalului şi atrage atenţia ca atribuirea lucrării de reabilitare a reţelelor termice să se
facă cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, finanţe, contabilitate,
impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
Doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001, a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
15 voturi „pentru”, 1 abţinere (Bogdan Mihai Ştefan), 1 consilier local absent
(Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2013
privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2013.
Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal Brad
Domnul Preşedinte de şedinţă, 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 iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere adresa
nr.7685/17.10.2013 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, ca urmare a repartizării
sumei de 64,93 mii lei din bugetul local al Municipiului Brad pentru achitarea
plăţilor restante, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al Spitalului Municipal Brad cu
suma susmenţionată.
Precizează că în urma aplicării majorării susmenţionate veniturile Spitalului
Municipal Brad se stabilesc în sumă de 11.995,43 mii lei, iar cheltuielile în sumă de
12.009,86 mii lei cu un deficit care provine de la finele anului 2012 în sumă de
14,43 mii lei.
Domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, iese din sală.
Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
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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, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, precizează că rectificarea bugetului
Spitalului constă doar în introducerea sumei de 65 mii lei primită de la bugetul de
stat cu destinaţie de plată a arieratelor înregistrate până la o anumită dată când a fost
rectificat bugetul de stat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, finanţe, contabilitate,
impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea
necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri
locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Cristian Serafim Leucian, Fabius
Tiberiu Kiszely) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2013 privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului
Municipal Brad
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind modificarea 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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, 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 iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere indicele de
inflaţie de 103,20 % din cursul lunii septembrie 2013 raportat la luna septembrie
2012, transmis de către Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, a propus pentru
anul 2014 modificarea 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 cu coeficientul de 1,0320.
De asemenea a propus modificarea chiriilor şi redevenţelor existente pentru
anul 2014 tot cu coeficientul de 1,0320.
În acest sens Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din
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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.
Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială
şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 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, Dorel Leaha- Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea
necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri
locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Cristian Serafim Leucian, Fabius Tiberiu
Kiszely) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2013 privind modificarea
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.
Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului
de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brad aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 190/2005.
Domnul Preşedinte de şedinţă, 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 iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în baza Referatului nr.
14268/22.10.2013 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din
cadrul Primăriei Municipiului Brad, care coordonează Serviciul public pentru
administrarea parcărilor publice din Municipiul Brad, a iniţiat prezentul proiect de
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hotărâre prin care a propus modificarea articolelor 11 şi 13 din Regulamentul de
administrare a parcărilor publice din Municipiul Brad care vizează taxele de parcare
din cadrul acestui serviciu.
Taxele iniţiale prevăzute în Regulamentul de administrare a parcărilor publice
au fost indexate în cursul anului 2013 cu indicele de inflaţie, ceea ce a propus de
fapt şi pentru anul 2014.
Inflaţia care s-a luat în calcul pentru majorarea taxelor speciale este cea
stabilită în Buletinul Statistic eliberat de Direcţia de Statistică Judeţeană Deva care
prevede un coeficient de creştere de 1,0320 faţă de luna septembrie 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, 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, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Revine domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea
necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri
locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 107/2013 privind modificarea Regulamentului de
administrare a parcărilor publice din Municipiul Brad aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local Brad nr. 190/2005.
Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Domnul Preşedinte de şedinţă, 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 iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere propunerile
făcute de către Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Mircea
Sântimbreanu” Brad, Consiliul de Administraţia al Şcolii Gimnaziale ,,Horea,
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Cloşca şi Crişan” Brad, precum şi de către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei
„Floare de Colţ” Brad de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare pe
mijloacele de transport în comun personalului didactic, care se deplasează de la
localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în Municipiul Brad) şi retur, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea drepturilor băneşti
personalului susmenţionat pe luna septembrie 2013 în sumă de 4115,86 lei după cum
urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
973 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
1.602 lei
- Şcoala Gimnazială ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
1.540,86 lei
Precizează că în articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti de către cele trei unităţi de învăţământ, numai după virarea
sumelor din bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială
şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, 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, Dorel Leaha- Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 108 /2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor de
transport pentru cadrele didactice.
Punctul nr. 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru Aparatul de Specialitate al
Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, 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 iniţiator.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin adresa nr.
11113/09.08.2013 Primăria Municipiului Brad a înaintat Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici Bucureşti, propunerile pentru Planul de ocupare a funcţiilor
publice pe anul 2014 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, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014.
Acest Plan stabileşte de fapt:
- 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, domnul Consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat. domnul Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
şi domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 membri.
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Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
16 voturi „pentru”, 1 consilier local absent (Cristian Serafim Leucian) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 109/2013 privind aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru Aparatul de Specialitate al
Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad.
Punctul nr. 9 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de
măsuri pe perioada noiembrie 2013 - martie 2014, modificarea Planului
operativ de acţiune şi a Comandamentului local de iarnă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, 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 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, menţinerii drumurilor în stare de viabilitate în timpul iernii,
a fost întocmit un Plan operativ de acţiune a utilajelor şi personalului angrenat în
prevenirea înzăpezirii şi combaterea poleiului pe drumurile publice din Municipiul
Brad.
Elaborarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2013-2014 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.
Prin Referatul nr. 14338/23.201.2013 Compartimentul U.L.M., ţinând cont de
modificările legislative intervenite în timp, solicită aprobarea Programului de măsuri
pe perioada noiembrie 2013- martie 2014, modificarea Planului operativ de acţiune,
a Comandamentului local de iarnă.
Întrucât Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 17020/14.12.2012 a fost
încheiat pe o perioadă de 1 an, respectiv până la data de 14.12.2013, se impune
prelungirea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 3 şi 4 din Legea nr.
51/2006 republicată, pe o perioadă de 6 luni şi împuternicirea Primarului
Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu pentru a semna Actul Adiţional la
contract.
Domnul Consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
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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, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, reaminteşte precizarea de la
rectificarea bugetului (punctul 2 din proiectul ordinei de zi), potrivit căreia va trebui
în mod obligatoriu alocarea unei sume cu această destinaţie, în lunile rămase până la
sfârşitul anului bugetar.
Domnul Consilier local, Viorel Băda, atrage atenţia asupra existenţei unui
adăpost pentru persoane fără locuinţă pe timpul iernii, menţionând că unităţile
medicale se ocupă doar de tratarea acestor persoane.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în momentul de faţă nu există
persoane în această situaţie, dar, pentru cazuri extreme, este disponibil Hanul Pieţei
Agroalimentare, putându-se amenaja în acest sens şi fostul sediu al Creşei de Cartier.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 membri.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
16 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2013 privind
aprobarea Programului de măsuri pe perioada noiembrie 2013- martie 2014,
modificarea Planului operativ de acţiune şi a Comandamentului local de iarnă.
Punctul nr. 10. Proiectul de hotărâre privind furnizarea energiei termice
în scopul încălzirii locuinţelor în Municipiul Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, 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 iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul
nr.13988/16/10.2013 al domnului Circo Aurel Viceprimarul Municipiului Brad se
propune începerea furnizării energiei termice în Municipiul Brad la data de 1
noiembrie 2013, de către noul operator SC TERMICA BRAD SA, căruia i s-a
atribuit Contractul de Delegare a Gestiunii SACET, prin Hotărârea Consiliului Local
Brad nr.92/30.09.2013.
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 actualizată, dar şi
cu prevederile H.G.R. nr. 425/1994 de aprobare a Regulamentului de furnizare a
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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, de 01.11.2013-31.03.2014, se
corelează şi cu prevederea O.G. nr. 36/2006 actualizată, privind legalitatea
subvenţionării energiei termice livrate populaţiei, de la bugetul local.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus furnizarea energiei termice începând cu data de 1 noiembrie 2013, până la 31
martie 2014, în funcţie de evoluţia temperaturilor exterioare.
Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat. domnul Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
şi domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului ULM din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită
votul majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 membri.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
16 voturi „pentru”, 1 consilier local absent (Cristian Serafim Leucian) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2013 privind furnizarea energiei termice în
scopul încălzirii locuinţelor în Municipiul Brad.
Punctul nr.11. Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de
închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
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prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că întrucât la ora actuală există un
număr de 92 agenţi economici care deţin contracte de închiriere pe spaţii şi terenuri
aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, precum şi un număr de
125 persoane fizice care deţin contracte de închiriere pe spaţii şi terenuri închiriate,
ale căror contracte de închiriere au fost iniţial încheiate până la data de 31.12.2013
cu posibilitatea prelungirii acestora anual, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus prelungirea acestor contracte până la data de 31.12.2014, ţinând cont
de faptul că toţi şi-au achitat chiria pe spaţiile deţinute şi au autorizaţii de
funcţionare.
Totodată a propus prelungirea contractelor de închiriere până la data de
31.12.2014 pentru spaţiile din cadrul Dispensarului Policlinic deţinute de către 16
medici de familie şi stomatologi.
.
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.
Iese din sală domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită
votul majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 membri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Gheorghe Adrian Duşan, Cristian Serafim
Leucian) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2013 privind prelungirea
contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului
public şi privat al Municipiului Brad.
Punctul nr. 12. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe
din blocul ANL 2003 situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara .
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a
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prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul
nr.14432/23.10.2013 Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din
cadrul Primăriei Municipiului Brad face cunoscut faptul că domnul Caramfil
Dumitru Radu a fost evacuat în baza sentinţei civile nr. 183/09.02.2012, întrucât nu a
achitat obligaţiile stabilite prin Contractul de închiriere nr.18868/03.12.2010l,
această locuinţă devenind astfel liberă pentru repartizare.
În urma reactualizării şi analizării dosarelor solicitanţilor, Comisia pentru
analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin
ANL a încheiat un proces verbal prin care a propus repartizarea acestei locuinţe
doamnei Cuc Claudia Ramona care are un punctaj de 44 de puncte.
În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad,
dezbaterea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.
Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială
şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 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, Dorel Leaha - Ştefan, întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, 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, hotărârea necesită
votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv
11 consilieri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Gheorghe Adrian Duşan, Cristian Serafim
Leucian) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.113/2013 privind repartizarea
unei locuinţe din blocul ANL 2003 situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul
Hunedoara.
Punctul nr. 13. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe
din blocul ANL 2010 situat în Brad str. dacilor, judeţul Hunedoara .
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Domnul Preşedinte de şedinţă, 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 iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul
nr.14431/23.10.2013, Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din
cadrul Primăriei Municipiului Brad se face cunoscut faptul că domnul Miler Petru
Victor a renunţat la locuinţa ANL care i-a fost repartizată, această locuinţă devenind
astfel liberă pentru repartizare.
În urma reactualizării şi analizării dosarelor solicitanţilor, Comisia pentru
analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin
ANL a încheiat un proces verbal prin care a propus repartizarea acestei locuinţe
domnului Zaharia Ciprian Claudiu care are un punctaj de 44 de puncte.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad,
dezbaterea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.
Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială
şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 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, Dorel Leaha- Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, 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, hotărârea necesită
votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv
11 consilieri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Gheorghe Adrian Duşan, Cristian Serafim
Leucian) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2013 privind
repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2010 situat în Brad str. Dacilor,
judeţul Hunedoara .
Punctul nr. 14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii
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proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru
utilizatorii din Municipiul Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, 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 iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că,
Consiliul Local al
Municipiului Brad a înfiinţat în anul 2010 SC TERMICA BRAD SA , la care a
devenit, începând cu data de 18.09.2013, acţionar unic.
Întrucât SC ACVACALOR SA BRAD este în insolvenţă, Contractul de
delegare a gestiunii încheiat cu aceasta a încetat, prin acordul părţilor, în urma
acceptării Notificării nr.11730/29.08.2013.
Astfel, începând cu data de 30.09.2013, SACET Brad a devenit disponibil
pentru atribuire unui nou operator.
Prin adresa nr.151/23.10.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 14409/23.10.2013, SC TERMICA BRAD SA, fiind aproape de finalizarea
acţiunilor de obţinere a licenţei, a avizelor şi a autorizaţiilor conforme legislaţiei în
vigoare, solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii proprii
de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii din
Municipiul Brad.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat 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, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat. domnul Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
şi domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă dacă există deosebiri faţă de
procedura practicată de S.C. Acvacalor S.A. Brad .
Domnul Adrian Grosu- director al SC TERMICA Brad S.A. răspunde că a fost
schimbată doar denumirea operatorului.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic şi ULM
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
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consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită
votul majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 8 membri.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
15 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi (Gheorghe Adrian Duşan, Cristian
Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2013 privind
aprobarea Procedurii proprii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie
termică pentru utilizatorii din Municipiul Brad.
Punctul nr.15. Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 92/2013.
Domnul Preşedinte de şedinţă, 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 iniţiator.
Revine domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere prevederile art.
8 din H.G.R. nr.717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea,
derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de
utilităţi publice, a criteriilor de selecţie – cadru a ofertelor pentru serviciile
comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii
serviciilor comunitare de utilităţi publice, se impune revocarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr.92/2013.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus revocarea acestei hotărâri.
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, Dorel Leaha- Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, explică motivul revocării acestei
hotărâri ca provenind din sugestia dată de A.N.R.S.C. Bucureşti de a relua Procedura
- Cadru reglementată de H.G.R. nr.717/2008 privind atribuirea prin licitaţie publică a
contractului de delegare a gestiunii SACET, la care să participe şi actualul operator
S.C TERMICA Brad S.A. care de data aceasta deţine licenţă de operare, iar până la
atribuirea acestui contract, să se poată opera în SACET pe baza unui contract de
servicii, încheiat în baza prevederilor art.122, lit.c din OUG nr. 34/2006.
Atribuirea directă a contractului către SC TERMICA Brad S.A. s-a făcut la
adoptarea HCL nr. 92/2013 cu respectarea excepţiilor la Legea nr. 51/2006, deoarece
erau îndeplinite toate condiţiile de atribuire, mai puţin deţinerea licenţei, care la acea
dată era în procedură de depunere a documentaţiilor necesare obţinerii licenţei.
Adoptarea HCL nr. 92/2013 a fost devansată deţinerii licenţei tocmai pentru a fi
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posibilă atribuirea contractului de delegare a gestiunii cu data de 01.10.2013,
deoarece vechiul contract cu SC ACVACALOR S.A. Brad a încetat la data de
30.09.2013. Procedura reglementată prin HGR nr.717/2008 s-a derulat în cursul
anului 2012 prin organizarea a două licitaţii succesive şi o negociere directă, dar
acestea au eşuat din lipsă de oferte valabile. De data aceasta există posibilitatea de
participare la procedură a SC TERMICA Brad S.A., aceasta deţinând licenţă de
operare.
A venit domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită
votul majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 membri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 116/2013 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local
Brad nr. 92/2013.
Punctul nr. 1 Suplimentar. Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare
cu operatorul local licenţiat SC TERMICA BRAD SA .
Domnul Preşedinte de şedinţă, Ştefan- Dorel Leaha, 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.14836/30.10.2013 Compartimentul U.L.M. face cunoscut faptul că urmare
încetării Contractului de Delegare a Gestiunii SACET Brad nr.8362/10.04.2012, la
data de 30.09.2013 cu SC ACVACALOR SA BRAD – în insolvenţă şi datorită
faptului că s-a intrat în sezonul rece 2013-2014 este necesară încheierea unui nou
contract cu un nou operator.
În acest sens a fost demarată procedura de scoatere la licitaţie publică
deschisă pentru delegarea gestiunii serviciului de ,,producere, transport, distribuţie şi
furnizare energie termică”, în conformitate cu prevederile HGR nr.717/2008 pentru
aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de
selecţie – cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a
Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Întrucât termenul de finalizare a procedurii de atribuire mai sus menţionată
este foarte lung, iar sezonul rece 2013-2014 a început, ca o măsură strict necesară şi
de maximă urgenţă (până la finalizarea procedurii de licitaţie publică deschisă), se
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impune aplicarea procedurii de atribuire ,,negocierea fără publicarea prealabilă a
unui anunţ de participare”, astfel cum este ea prevăzută în Secţiunea a VII-a, art. 122
lit.,,c” din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, actualizată. Contractul de servicii va fi încheiat pe o perioadă de maxim un
an, timp în care se va finaliza şi procedura standard de licitaţie publică deschisă.
Negocierea se va face cu unicul operator local licenţiat SC TERMICA BRAD
SA.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea Procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de
participare cu operatorul local licenţiat SC TERMICA BRAD SA .
A propus, de asemenea, aprobarea Contractului de servicii de producere,
transport, distribuţie şi furnizare energie termică, precum şi împuternicirea
Primarului Municipiului Brad să semneze în numele şi pentru Consiliului local
contractul susmenţionat.
Domnul Consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely, dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat domnul Consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat. domnul Consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat
şi domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha- Ştefan, 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
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 9 membri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier local absent (Cristian Serafim Leucian) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.117/2013 privind aprobarea Procedurii de negociere fără
publicare prealabilă a unui anunţ de participare cu operatorul local licenţiat
SC TERMICA BRAD SA .
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Punctul nr.16. Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.
14437/23.10.2013 a consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului
Local al Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
în care Consiliul local al municipiului Brad este parte - prin care se aduc la
cunoştinţa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în
care este citat Consiliul local al municipiului Brad. Domnii consilieri au luat act de
aceasta.
Punctul nr.17. Se trece la următorul punct şi anume: Informarea
nr.14570/25.10.2013 a Compartimentului Audit Intern, prin care sunt prezentate
Situaţiile financiare ale Asociaţiilor de Proprietari din municipiul Brad. Din aceasta
rezultă că majoritatea asociaţiilor au datorii mari către operatorii de utilităţi, cu
deosebire la apă-canalizare şi la salubrizare, constatându-se şi dezechilibre mari la
plăţi în defavoarea unor operatori.
Domnul Consilier local, Dorel Leaha – Ştefan, constată că Asociaţiile de
dimensiuni mai mici înregistrează restanţe mai reduse comparativ cu asociaţiile mari
şi recomandă o reîmpărţire a blocurilor de locuinţe pe mai multe asociaţii. Totodată,
solicită exigenţă comisiei de atestare a administratorilor pentru a preîntâmpina
restanţe la plăţi precum şi întocmirea de acţiuni judecătoreşti de recuperare a unor
debite restante.
Domnul Consilier local, Mihai Mureş, îşi exprimă nemulţumirea faţă de
interesul scăzut al unor administratori de a preveni restanţe la încasări şi plăţi, în
timp ce salariile lunare şi le acordă integral şi unele chiar în cuantum mare. Solicită
ca aceştia să fie retribuiţi în funcţie de gradul încasărilor, iar la viitoarele adunări
generale să fie recrutaţi oameni tineri, dornici să se implice în buna administrare a
asociaţiilor.
Domnul Primar, Florin Cazacu, constată că unii administratori sunt suficient
de activi, în timp ce alţii nu-şi fac datoria. Profită de prezenţa în sală a mai multor
administratori şi preşedinţi de asociaţii pentru a le atrage atenţia şi a le solicita să-şi
demonstreze profesionalismul şi să prevină sistările de servicii publice pentru
neplata facturilor.
Punctul nr.18. Se trece la analizarea şi discutarea Notei nr.
14340/23.10.2013 a Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat.
Prin această notă se supune aprobării Consiliului local prelungirea a trei
contracte de închiriere pentru terase sezoniere pe timpul iernii, cu diminuarea chiriei
lunare la 25%. Domnii consilieri sunt de acord cu cele solicitate.
Punctul nr.19. Se trece la analizarea şi discutarea Adresei
nr.7607/15.10.2013 a Spitalului Municipal Brad prin care aduc la cunoştinţă
necesitatea înlocuirii reţelelor termice secundare care alimentează pavilioanele
Spitalului. Sunt prezentate două oferte din care a doua prezintă avantajul de a fi
achitată în trimestrul I 2014, la valoarea de 159 880 lei. În urma dezbaterilor, se
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avizează această soluţie, fără a se întocmi documentele financiare necesare, decât
după ce se asigură alocaţia bugetară aferentă lucrării şi a
adresei nr.
7608/15.10.2013 a Spitalului Municipal Brad prin care se supune atenţiei
Consiliului local riscul de a se bloca activitatea Spitalului prin retragerea autorizaţiei
de funcţionare dacă nu se asigură finanţarea reparaţiei aparatului de radiologie în
valoare de 33921 lei, precum şi a taxei de acreditare CONAS Bucureşti de 35 mii
lei. În urma dezbaterilor Consiliul Local recomandă conducerii Spitalului ca, în
situaţia unei rectificări pozitive a bugetului sau a unei suplimentări a contractului cu
CJASS Hunedoara, să achite cu prioritate aceste datorii, astfel încât activitatea
medicală să nu fie întreruptă.
Punctul Suplimentar nr. 2. Se trece la analizarea şi discutarea adresei
nr.14866/30.10 2013 a Compartimentului Audit Intern prin care se aduc lămuriri
cadrelor didactice navetiste că majorarea de 8% a deconturilor nu este legală,
deoarece acestea nu reprezintă drepturi salariale, ci se suportă din capitolul bugetar
„cheltuieli materiale”. Recuperarea acestor reţineri se poate face doar în baza unei
Sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile.
Se trece la punctul DIVERSE.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită colaborare din partea SC
ACVACALOR SA Brad – în insolvenţă cu SC TERMICA Brad S.A. pentru a nu
exista disfuncţiuni în perioada de furnizare a energiei termice. Atrage atenţia
conducerii SC TERMICA Brad SA asupra declanşării procedurii de achiziţie publică
a păcurii, întrucât s-a negociat în acest sens o ofertă de preţ avantajoasă cu
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.
Domnul Adrian Grosu – director al SC TERMICA Brad SA raportează că
procedura de achiziţie prin licitaţie este în curs şi că reparaţiile instalaţiei de
termoficare se află în fază finală, iar începând cu data de 04.11.2013 se vor efectua
probele hidraulice şi se va încărca instalaţia cu apă tratată. Se preconizează ca
probele la cald să aibă loc în zilele de 09- 10 noiembrie 2013.
Domnul Consilier local, Viorel Băda, atrage atenţia administratorilor de
asociaţii să verifice starea acoperişurilor din ţiglă, deoarece există pericol de căderi
libere pe anumite trotuare (ex. bl.24 de pe str. Republicii).
Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Dorel Leaha - Ştefan,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad
din data de 30.10.2013.
Brad, 30.10.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DOREL LEAHA - ŞTEFAN

SECRETAR,
CARMEN-IRINA BORA
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