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

PROCES-VERBAL
încheiat azi 31 ianuarie  2013 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din 
data  de  31  ianuarie  2013  s-a  făcut  în  data  de  25.01.2013  prin  Dispoziţia  nr. 
18/25.01.2013 emisă de Primarul Municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi 
art.68  (1)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare.

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

Consilierilor  li  s-au  înmânat  invitaţiile  în  data  de  25.01.2013,  conform 
tabelului  existent  la  dosar,   care  a  fost  semnat  de  fiecare  în  parte  la  primirea 
invitaţiei.

La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie.
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 Niţă Adina - administrator special al   SC ACVACALOR SA BRAD – în 
insolvenţă, domnul Grosu Adrian – inginer la SC ACVACALOR  SA – în insolvenţă 
şi domnul Boghean Emilian – consilier Juridic al SC ACVACALOR SA BRAD - în 
insolvenţă.

La şedinţă au participat  şi  delegaţii  săteşti  din cele patru sate aparţinătoare 
municipiului Brad şi anume:  domnul Hărăguş Marin Constantin – delegat sătesc  la 
Ţărăţel, domnul Groza Liviu - delegat sătesc la Ruda Brad, Simedrea Iulian – delegat 
sătesc la  Mesteacăn şi domnul  Pistrilă Pavel – delegat sătesc la Valea Brad.

Au  participat  de  drept  domnul  Primar  Florin  Cazacu  şi  doamna  BORA 
CARMEN - IRINA - 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  BORA  CARMEN  –  IRINA  – 
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 Secretar BORA CARMEN - IRINA supune spre aprobare procesul 
verbal al şedinţei ordinare din data de  28 decembrie 2012 care se aprobă  cu 17 
voturi „pentru”. 

În continuare doamna Secretar, BORA CARMEN -IRINA, îi invită pe domnii 
consilieri să facă propuneri pentru alegerea  Preşedintelui de şedinţă, avându-se în 
vedere că domnul Consilier Local Hărăguş Ioan şi-a epuizat mandatul de  3 luni de 



Preşedinte de şedinţă.
Domnul  Consilier  Local  Mureş  Mihai  propune  ca  domnul  Consilier  Local 

Ienci  Voicu  Daniel  să fie  ales  preşedinte  de  şedinţă  pentru  următoarele  3  luni  - 
propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
          Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă Ienci Voicu Daniel, îl 
roagă pe domnul Primar să dea citire proiectului ordinii de zi:  

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din 
data  de  31 ianuarie  2013 s-a  făcut  în  data  de  25.01.2013  prin  Dispoziţia  nr. 
18/25.01.2013 a Primarului Municipiului Brad, conform prevederilor art. 39, alin.1, 
alin.3 şi art. 68 (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.

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

Consilierilor  li  s-au  înmânat  invitaţiile  în  data  de  25.01.2013,  conform 
tabelului  existent  la  dosar,   care  a  fost  semnat  de  fiecare  în  parte  la  primirea 
invitaţiei.

La şedinţă au fost prezenţi toţi  cei 17 consilieri locali în funcţie.
În calitate de invitaţi au participat domnul Jurca Florin – Manager al Spitalului 

Municipal  Brad,   domnul  Ciota  Ioan – Director  Medical  al  Spitalului  Municipal 
Brad,   doamna Niţă  Adina -  Administrator  Special  al    SC „ACVACALOR” SA 
BRAD  –  în  insolvenţă,   domnul  Boghean  Emilian  –  consilier  juridic  al  SC 
„ACVACALOR” SA BRAD - în insolvenţă şi domnul Suciu Ovidiu - Director al 
Colegiului Naţional „Avram Iancu" Brad.

La şedinţă au participat  şi  delegaţii  săteşti  din cele patru sate aparţinătoare 
municipiului Brad şi anume: domnul Hărăguş Marin Constantin – delegat sătesc  la 
Ţărăţel, domnul Groza Liviu- delegat sătesc la Ruda Brad, Simedrea Iulian – delegat 
sătesc la  Mesteacăn şi domnul  Pistrilă Pavel –delegat sătesc la Valea Bradului.

Au  participat  de  drept  domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  şi  doamna  Bora 
Carmen-Irina - 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 Bora Carmen – Irina – 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 Secretar, Bora Carmen – Irina, supune spre aprobare procesul verbal 
al  şedinţei  ordinare  din  data  de  28 decembrie  2012,  aprobându-se   cu  17 voturi 
„pentru”.

În  continuare  doamna  Secretar,  Bora  Carmen  –  Irina,  îl  invită  pe  domnul 
Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel,  să  preia conducerea şedinţei.

Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, îl 
roagă pe domnul Primar să dea citire proiectului ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2012 – 
încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi 



serviciilor  subordonate  Consiliului  Local  Brad –  iniţiat  de  Primarul  municipiului 
Brad.

2. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a activităţii Secretarului 
Municipiului Brad pe anul 2012– iniţiat de Primarul municipiului Brad.

3.  Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  cadrul, 
modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor 
pentru tineri, construite prin ANL, administrarea şi închirierea acestora – iniţiat de 
Primarul municipiului Brad.

4.  Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  Programului  privind  obligaţiile  şi 
responsabilităţile  ce  revin  instituţiilor  publice,  agenţilor  economici  şi  cetăţenilor, 
pentru  buna gospodărire a  Municipiului  Brad în  anul  2013 –  iniţiat  de  Primarul 
municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local 
estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii 
nr.  416/2001,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în  anul  2013  pe  raza 
Municipiului Brad– iniţiat de Primarul municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului principalelor manifestări 
cultural educative, artistice şi sportive din Municipiul Brad, pentru anul 2013– iniţiat 
de Primarul municipiului Brad.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării  cheltuielilor de transport 
pentru cadrele didactice – iniţiat de Primarul municipiului Brad.

8. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant în Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  ,,AQUA PREST HUNEDOARA”– iniţiat  de  Primarul 
municipiului Brad.

9. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant în Asociaţia de 
Dezvoltare  Intercomunitară  ,,SISTEMUL  INREGRAT  DE  GESTIONARE  A 
DEŞEURILOR JUDEŢUL HUNEDOARA”– iniţiat de Primarul municipiului Brad.
          10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2003 
situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul municipiului 
Brad.
        11. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2010 
situat în Brad str. Dacilor, judeţul Hunedoara– iniţiat de  Primarul municipiului Brad. 
         12. Informarea nr.1447/24.01.2013 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.  
         13. Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri:

- referatul nr. 1509/2013 al Compartimentului Resurse Umane
- adresa nr.11/09.01.2013 al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad
- adresa nr. 1/08.01.2013 a Şcolii Generale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad
- adresa nr. 35/09.012013 a SC RETIM ECOLOGIC SA – Punct de lucru Brad
14. Diverse

Domnul  Preşedinte  de  şedinţă,  Ienci  Voicu  Daniel,  întreabă  dacă  sunt 
suplimentări  la proiectul ordinii de zi.

Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită suplimentarea ordinii de zi cu:



    1.Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice a Spitalului 
Municipal Brad – iniţiat de Primarul municipiului Brad.
    2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal Brad a 
unor  bunuri  din  domeniul  public  al  Municipiului  Brad  –  iniţiat  de  Primarul 
municipiului Brad.
     3. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu   situat în 
Brad  str.  Independenţei – clădire anexă - Casa de Cultură Brad – iniţiat de Primarul 
municipiului Brad.

                      4. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în   semestrul II al  
anului 2012.

                             5. Adresa nr.82888/22.01.2013 a Inspectoratului Judeţean de Poliţie   Hunedoara.
       6.Adresa nr. 1/29.01.2013 a A.S. ,,METALUL” CRIŞCIOR.
      Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul 
Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel,  supune aprobării suplimentarea propusă 
şi cu 17  voturi „pentru” se aprobă.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel,  supune aprobării  Ordinea 
de zi împreună cu suplimenatrea  propusă  şi cu 17  voturi „pentru” se  aprobă.

În continuare se trece la discutarea proiectelor de pe ordinea de zi astfel cum a 
fost ea aprobată.

Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Situaţiei financiare 
pe anul 2012 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi 
ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.

Domnul   Preşedinte  de  şedinţă  Ienci  Voicu  Daniel,  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 
Legii 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 şi ţinând cont de Referatul nr. 1331/23.01.2013 
al Serviciului buget, finanţe,contabilitate, impozite şi taxe locale, 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 anul 2012  a bugetului local al Municipiului Brad,  după cum urmează:

-  la venituri în sumă de 28.387.075 lei din care la secţiunea de funcţionare 
25.837.622 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 2.549.453 lei 

-  la cheltuieli în sumă de 28.387.075 lei din care la secţiunea de funcţionare 
25.837.622 lei şi la secţiunea de dezvoltare 2.549.453 lei 

În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare 
pe anul 2012  a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după 
cum urmează:

 -   la  venituri  în  sumă  totală  de  8.517.652  lei,  din  care  la  secţiunea  de 



funcţionare  8.486.942 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 30.710 lei
 -   la  cheltuieli  în  sumă  totală  de  8.961.135  lei,  din  care  la  secţiunea  de 

funcţionare  8.930.425 lei iar la secţiunea de dezvoltare 30.710 lei
- şi  un deficit bugetar de  443.483 lei
Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de 

studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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 Ştefan Bogdan Mihai 
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  Mureş  Mihai  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,  Duşan  Gheorghe  Adrian  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, Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul Viceprimar, Circo  Aurel Vasile doreşte să facă o precizare cu privire 
la nelămuririle care au existat la şedinţele de comisii de specialitate şi anume că acel 
„deficit  bugetar”  cum  au  înţeles  unii  dintre  domnii  consilieri  este  de  fapt  un 
„excedent”  al anului bugetar anterior care s-a reportat în anul 2012. În realitate, 
cheltuielile efectuate în anul bugetar 2012 sunt egale cu veniturile realizate, la care se 
adaugă excedentul reportat, astfel încât diferenţa dintre cheltuieli şi venituri apare ca 
un deficit, acesta fiind însă artificial.

Domnul  Consilier  local,  Ienci  Voicu Daniel  precizează  că  având în vedere 
faptul că pe parcursul anului 2012, de când este consilier local s-a opus la aprobarea 
a cel puţin două rectificări ale Bugetului Municipiului Brad pe anul 2012 şi ţinând 
cont şi de Raportul Curţii de Conturi, dumnealui se va abţine la votarea adoptării 
acestei   hotărâri.

Domnul Consilier Local, Leucian Cristian Serafim precizează că acest Raport 
al  Curţii  de  Conturi   are  nişte  prevederi  exprese  pe  anul  2012  care  implică  şi 
consilierii  din  mandatul  2012-2016.  Mai  face  referire  la  trei  abateri(1,3  şi  4), 
problematici care pun Consiliul local în gardă. Mai precizează că abţinerea domnului 
Consilier local Ienci Voicu Daniel este un mic semnal de alarmă şi pentru dumnealui.

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu  precizează  că  apreciază  grija  pe  care  o 
manifestă domnii consilieri faţă de banul public şi menţionează că acest Raport al 
Curţii de Conturi a făcut deliciul presei multă vreme dar fără ca cei care au făcut 
afirmaţii să aibă date concrete. Precizează că acest raport la început a conţinut 850 de 
pagini care au fost restrânse într-un proces-verbal de constatare în 30 de pagini care 
la rândul său s-a concretizat într-o decizie de 4 pagini. În continuare dă explicaţii 
referitoare  la  Decizia  Curţii  de  Conturi,  amintind  măsurile  impuse  şi  termenele 
acestora de realizare. Sinteza celor patru măsuri este : una este îndeplinită – virarea 



către bugetul de stat a sumei aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în muncă, 
una  intră  în  atenţia  experţilor,  având  termen  de  îndeplinire  30  septembrie  2013, 
pentru una s-au trimis acte justificative Curţii de Conturi care va reanaliza situaţia, 
iar  ultima măsură referitoare la efectuarea de plăţi în avans a fost îndeplinită prin 
recepţionarea lucrării la data de azi 31.01.2013, însoţită de calcularea şi facturarea 
majorărilor  legale  referitoare  la  nejustificarea  la  timp  a  avansului  plătit.  Mai 
precizează că este responsabil pentru fiecare leu cheltuit.

Domnul  Consilier  local  Duşan Gheorghe Adrian  precizează  că  ceea  ce  s-a 
discutat până acum nu face obiectul acestui proiect de hotărâre  în care se vorbeşte 
despre  încheierea  exerciţiului  bugetar  al  anului  2012.  Menţionează  că  raportul 
Compartimentului de specialitate nu este suficient de explicit, este sumar întocmit şi 
crede,  că,  ar  trebui  să  înţeleagă mult  mai  bine ceea ce urmează a se  aproba din 
conţinutul  acestor  rapoarte  de  specialitate.  Propune  revenirea  la  subiectul  supus 
dezbaterii, întrucât Raportul Curţii de Conturi nu face obiectul acestui punct înscris 
în Ordinea de zi.

 Domnul Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 
de  hotărâre  este  însoţit  şi  de  raportul  Serviciului  buget,  finanţe,  contabilitate, 
impozite şi taxe locale şi Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Municipiului Brad.

Nemafiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte 
de şedinţă, Ienci Voicu Daniel,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi 
„pentru”,  2  abţineri  (Ienci  Voicu  Daniel  şi  Leucian  Cristian  Serafim) se  adoptă 
Hotărârea Consiliului Local nr. 1/201  3   privind   aprobarea Situaţiei financiare pe   
anul 2012 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale 
instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.

Punctul  nr.2. Proiectul  de  hotărâre  privind  propunerea  de  evaluare  a 
activităţii Secretarului Municipiului Brad pe anul 2012.

Domnul   Preşedinte  de  şedinţă,  Ienci  Voicu  Daniel,  dă  cuvântul  domnului 
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum  şi  pentru a 
prezenta expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că,  având  în  vedere  Referatul 
nr.559/16.01.2013  al  Compartimentului  resurse  umane  din  cadrul  Primăriei 
Municipiului Brad prin care se solicită iniţierea unui proiect de hotărâre în vederea 
evaluării  performanţelor  profesionale  ale  Secretarului  Municipiului  Brad  pentru 
perioada  iulie-decembrie  2012,  a  iniţiat  prezentul  proiect  de  hotărâre  prin  care  a 
propus acordarea calificativului final pentru activitatea desfăşurată de către doamna 
Bora Carmen Irina - Secretar al Municipiului Brad.

În baza calificativului propus de către Consiliul local, Primarul Municipiului 
Brad  în  conformitate  cu  prevederile  art.  107  lit.  ,,d”  din  HGR  nr.  611/2008  va 
întocmi  Raportul  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  pentru 
perioada iulie-decembrie 2012.

Calificativele  care pot fi acordate sunt următoarele:
     - nesatisfăcător         



     - satisfăcător  
     - bine  
     - foarte bine  
 Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de 

studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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 Ştefan Bogdan Mihai 
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  Mureş  Mihai  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   Duşan  Gheorghe  Adrian   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, Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Viceprimar,  Circo  Aurel  Vasile  afirmă  că  este  cel  mai  îndreptăţit 
dintre consilieri să aprecieze munca Secretarului .  În acest sens arată că Doamna 
Secretar  Bora  Carmen Irina deţine această  funcţie  doar  din luna iulie  2012 şi  în 
perioada până la sfârşitul  anului  a dovedit  calităţi  profesionale  apreciabile,  motiv 
pentru care propune Consiliului local să i se acorde calificativul „Foarte bine”.

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu   apreciază  propunerea  Viceprimarului,  dar 
recomandă  doamnei  Secretar  să  se  ridice  la  înălţimea  exigenţelor  funcţiei,  să 
considere acest calificativ ca o provocare şi să reprezinte imaginea funcţiei în rândul 
comunităţii.

Domnul  Preşedinte  de  şedinţă,  Ienci  Voicu  Daniel,  supune  aprobării 
propunerea făcută de către domnul Viceprimar şi cu unanimitate de voturi se aprobă 
acordarea  calificativului  de  „Foarte  bine”  doamnei  Secretar  pentru  perioada  iulie 
2012-decembrie 2012.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din  cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nemaifiind alte  discuţii  pe  marginea  proiectului  de  hotărâre,  domnul 
Preşedinte de şedinţă Ienci Voicu Daniel  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 
voturi  „pentru”  se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.    2  /201  3   privind   
propunerea  de  evaluare  a  activităţii  Secretarului  Municipiului  Brad  pe  anul 
2012.

Punctul nr. 3.  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 
privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de 
atribuire  a  locuinţelor  pentru  tineri,  construite  prin  ANL,  administrarea  şi 
închirierea acestora.



Domnul   Preşedinte  de şedinţă,   Ienci  Voicu Daniel,  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,  problema  locuinţelor  pentru 
tineri,  destinate închirierii,  construite prin A.N.L. este, şi  în municipiul Brad, una 
delicată, complexă şi destul de dificil de rezolvat.

Acest fapt se datorează, pe de o parte, numărului mare al celor care solicită o 
locuinţă,  iar,  pe  de  altă  parte,  posibilităţilor  limitate  de   satisfacere  a  acestor 
solicitanţi.

De  multe  ori,  repartizarea  unor  locuinţe  pentru  tineri,  destinate  închirierii, 
construite prin A.N.L., a creat, probabil, în rândul altor solicitanţi nemulţumiri sau 
suspiciuni referitoare la modul în care s-au făcut respectivele repartiţii.
În spatele fiecărei solicitări de locuinţe se află oameni de diferite categorii sociale 
sau profesionale, cu copii, cu probleme sociale, economice sau de altă natură.

Deşi toate aceste probleme sunt foarte greu de cuantificat, sunt foarte greu de 
măsurat,  de  transpus  în  cifre,  este  necesar  să  stabilim  o  ierarhizare  a  cazurilor 
prioritare la atribuirea unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin 
A.N.L..  Acest  lucru  este  necesar  pentru  eficientizarea  utilizării  acestor  locuinţe 
pentru tineri, dar şi pentru stabilirea unor condiţii de totală transparenţă decizională 
în administrarea acestor locuinţe.

„Consiliile locale ale municipiilor vor stabili măsurile necesare pentru luarea  
în evidenţă şi  analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri  destinate închirierii”, 
potrivit  prevederilor  Normelor  metodologice  pentru  punerea  în  aplicare  a 
prevederilor  Legii  nr.  152/1998  privind  înfiinţarea  Agenţiei  Naţionale  pentru 
Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii 
Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  152/1998 privind înfiinţarea  Agenţiei 
Naţionale  pentru  Locuinţe,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  locuinţele 
pentru tineri se repartizează de către consiliul local, la propunerea Comisiei sociale 
de analiză a solicitărilor, în ordinea înscrisă pe lista de priorităţi. Comisia constituită 
are obligaţia ca până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv să analizeze cererile 
depuse până la sfârşitul anului precedent şi să prezinte spre aprobare consiliului local 
lista  cuprinzând  solicitanţii  îndreptăţiţi  să  primească  o  locuinţă,  în  ordinea  de 
prioritate stabilită.Ordinea de prioritate se întocmeşte în baza criteriilor şi punctajelor 
aferente acestora. 
 Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de 
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  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 Mureş Mihai 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  Duşan 
Gheorghe  Adrian   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, Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 
de  hotărâre  este  însoţit  şi  de  raportul  Serviciului  buget,  finanţe,  contabilitate, 
impozite şi taxe locale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Brad.

Domnul Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de 
şedinţă,  Ienci  Voicu  Daniel,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  şi  cu  17  voturi 
„pentru”,  se  adoptă   Hotărârea  Consiliului  Local  nr.    3  /201  3   pentru aprobarea   
Regulamentului privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare 
a  cererilor  de  atribuire  a  locuinţelor  pentru  tineri,  construite  prin  ANL, 
administrarea şi închirierea acestora .

Punctul  nr.  4. Proiectul  de  hotărâre  pentru  aprobarea  Programului 
privind  obligaţiile  şi  responsabilităţile  ce  revin  instituţiilor publice,  agenţilor 
economici şi cetăţenilor, pentru buna desfăşurare a Municipiului Brad în anul 
2013.

Domnul   Preşedinte  de şedinţă,  Ienci  Voicu Daniel,  dă cuvântul  domnului 
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a 
prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că,  având  în  vedere  Referatul 
nr.1418/23.01.2013 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din 
cadrul  Primăriei  Municipiului  Brad  prin  care  se  propune  aprobarea  Programului 
privind  obligaţiile  şi  responsabilităţile  ce  revin  instituţiilor  publice,  agenţilor 
economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2013 
şi  Programul  de măsuri  pentru gestionarea deşeurilor  în  Municipiul  Brad în anul 
2013, a  iniţiat un proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea celor solicitate.

Programele vizează măsuri necesare pentru protecţia şi conservarea mediului 
înconjurător, curăţenia şi salubrizarea localităţii,  păstrarea curăţeniei şi respectarea 
normelor  igienico  –  sanitare  în  instituţii,  unităţi  de  cultură  şi  sport,  repararea  şi 
întreţinerea  străzilor,  a  drumurilor  comunale,  podurilor,  podeţelor,  curăţarea 
şanţurilor, a străzilor, pieţelor a celorlalte locuri publice, transportul şi prelucrarea 
deşeurilor  şi  gunoaielor,  curăţarea  faţadelor  locuinţelor  şi  a  altor  construcţii 
amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora etc.

Ducerea  la  îndeplinire  a  măsurilor  prevăzute  în  Programe  vor  fi  urmărite 
îndeaproape de către personalul Biroului pentru administrarea domeniului public şi 
privat şi Poliţia Locală din cadrul Primăriei Municipiului Brad.

Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de 
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  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 Mureş Mihai 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,  Duşan 
Gheorghe  Adrian  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 Ienci Voicu Daniel întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă Ienci Voicu Daniel menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de referatul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite 
şi taxe locale  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de 
şedinţă,  Ienci  Voicu  Daniel,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  şi  cu  17  voturi 
„pentru” se   adoptă  Hotărârea Consiliului  Local  nr.    4  /201  3     pentru aprobarea   
Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, 
agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna desfăşurare a Municipiului Brad 
în anul 2013.

Punctul  nr.  5. Proiectul  de  hotărâre   privind   aprobarea  Planului  de 
lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit 
minim garantat  conform Legii  nr.  416/2001,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, în anul 2013 pe raza Municipiului Brad.

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

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că,  având  în  vedere  Referatul 
nr.1126/19.01.2013 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat prin 
care  propune  întocmirea  unui  plan  de  lucrări  de  interes  local  pentru  repartizarea 
orelor de muncă la beneficiarii de ajutor social, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre 
prin care a propus aprobarea pentru anul 2013 a unui plan de lucrări estimative care 
se vor efectua pe raza Municipiului Brad cu beneficiarii de ajutor social.

Precizeză că beneficiarilor de ajutor social care vor presta lucrări de interes 
local,  li  se  vor  face  instructaje  privind  normele  de  tehnică  a  securităţii  muncii, 
conform cerinţelor legale, iar Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat 
va ţine evidenţa efectuării lucrărilor în funcţie de care vor fi plătiţi lunar.

Planul de acţiune de interes local se aprobă anual de către Consiliul Local şi 
poate fi  reactualizat pe parcursul anului în caz de nevoie. 

Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  dă citire raportului Comisiei de 
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  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 Mureş Mihai 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,  Duşan 
Gheorghe  Adrian  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,  Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Viceprimar,  Circo  Aurel  Vasile  asigură  Consiliul  local  că  prin 
compartimentele  de  specialitate  se  cunoaşte  zilnic  activitatea  şi  genul  lucrărilor 
executate de personalul beneficiar de venit minim garantat. Zilnic se face apelul şi 
contraapelul,  iar  la  sfârşitul  fiecărei  luni  se  întocmeşte  un  raport  de  activitate 
conţinând toate posturile prestate de personalul beneficiar şi lucrările executate în 
cadrul orelor de prestaţie. Raportul este aprobat de conducerea executivă  şi transmis 
Serviciului de asistenţă socială pentru punerea în plată.

Domnul Consilier local, Ienci Voicu Daniel propune următorul amendament:
„La trei luni să se depună la Consiliul local de către executivul Primăriei un 

Raport  de  activitate  al  persoanelor  care  beneficiază  de  venit  minim  garantat” 
motivând că atâta  timp cât  lucrările  sunt  cuantificate  în  valoare şi  număr de ore 
acestea  constituie  obiective  (  indicatori  –  chei  ale  performanţei).  Un  element 
indispensabil  al  fiecărui  Plan  îl  constituie  activitatea  de  monitorizare  care  se 
raportează la îndeplinirea pe parcurs a fiecăruia dintre obiectivele iniţiale.

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că acest Plan stabileşte lucrări şi nu 
obiective,  dar, menţionează că lunar se trimite la AJOFM un Raport statistic, care, 
dacă se doreşte se va prezenta şi Consiliului local.

Domnul  Consilier  local,  Mureş  Mihai  precizează  că  nu  crede,  că  e  de 
competenţa  Consiliului  local  să  primească  lunar  acest  Raport,  din  moment  ce 
AJOFM  (instituţia  care  alocă  banii  beneficiarilor  de  venit  minim  garantat)  este 
informată lunar.

Domnul  Preşedinte  de  şedinţă,  Ienci  Voicu  Daniel,  supune  la  vot 
amendamentul propus şi cu 2 voturi „pentru”(Ienci Voicu Daniel, Leucian Cristian 
Serafim), 1 abţinere (Duşan Gheorghe Adrian ) şi 14 voturi „împotrivă” se respinge.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel menţionează că proiectul 
de hotărâre  este însoţit  şi  de referatul  Serviciului  buget,  finanţe,  impozite şi  taxe 
locale  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nemaifiind alte  discuţii  pe  marginea  proiectului  de  hotărâre,  domnul 
Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 
voturi  „pentru”,  1  abţinere  Ienci  Voicu  Daniel se  adoptă  Hotărârea  Consiliului 
Local nr.  5  /201  3   privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a   
se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 
416/2001,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în  anul  2013  pe  raza 
Municipiului Brad

Punctul  nr.  6. Proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea  Programului 
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din Municipiul 



Brad, pentru anul 2013.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, 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.1424/23.01.2013 Casa de Cultură Brad solicită aprobarea de către Consiliul Local 
Brad  a  Programului  principalelor  manifestări  cultural  –  educative,  artistice  şi 
sportive care urmează să se desfăşoare în Municipiul Brad în cursul anului 2013. 

Precizează că  sunt  punctate  cele  mai  importante  evenimente,  aniversări, 
comemorări, acţiuni sportive şi de divertisment, Zilele Municipiului Brad, Crăciunul, 
Revelionul,  antrenând  totodată  şi  unele  instituţii  de  învăţământ  şi  cultură  din 
municipiul Brad.  

Menţionează  că  unele  dintre  aceste  acţiuni  implică  finanţări  din  partea 
bugetului local şi vor fi prevăzute la capitole bugetare, odată cu adoptarea bugetului 
pentru anul 2013.  

Având în vedere cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre şi  a 
propus plenului Consiliului Local Brad adoptarea acestuia în forma prezentată.

Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de 
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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 Ştefan Bogdan Mihai 
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  Mureş  Mihai  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   Duşan  Gheorghe  Adrian   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 Ienci Voicu Daniel întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
   Domnul Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de 
şedinţă,  Ienci  Voicu Daniel,  supune la  vot  proiectul  de hotărâre   şi  cu 17 voturi 
„pentru” se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr.    6  /201  3   privind   aprobarea   
Programului principalelor manifestări  cultural educative,  artistice şi  sportive 
din Municipiul Brad, pentru anul 2013

Punctul  nr.7. Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  decontării 
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.



Domnul   Preşedinte  de şedinţă,  Ienci  Voicu Daniel,  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  Colegiului  Naţional  „Avram Iancu” 
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  în sumă de 
4253,80 lei după cum urmează:
   - Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad  (decembrie 2012)                        722 lei    
   - Colegiul Naţional ,,Avram Iancu”– Şcoala Generală ,,Mircea   Sântimbreanu”
                                 ( decembrie 2012)    1425 lei   

- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” – Şcoala Generală ,,Horea,Cloşca şi Crişan”
                           ( decembrie 2012)                        970,83 lei

- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad ( decembrie2012)        1135,97 lei 
Precizează că  în  articolul  5  al  proiectului  de  hotărâre  a propus  decontarea 

drepturilor băneşti de către cele două Centre bugetare numai după virarea sumelor 
din bugetul local al Municipiului Brad.  

Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de 
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local  Ştefan Bogdan Mihai  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   Mureş  Mihai  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,  Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului juridic din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nefiind discuţii  pe marginea  proiectului  de  hotărâre,  domnul  Preşedinte  de 
şedinţă,  Ienci  Voicu  Daniel,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  şi  cu  17  voturi 
„pentru”  se  adoptă   Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  7  /201  3   privind aprobarea   
decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.

Punctul  nr.8. Proiectul  de  hotărâre  privind  numirea  unui  nou 
reprezentant  în  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ,,AQUA  PREST 
HUNEDOARA” .

Domnul   Preşedinte  de  şedinţă,  Ienci  Voicu  Daniel,  dă  cuvântul  domnului 
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a 



prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că,  prin  Hotărârea  Consiliului 

Local al municipiului Brad nr. 116/2008 a fost aprobată asocierea Municipiului Brad, 
prin  Consiliul  Local  al  municipiului  Brad,  cu  Judeţul  Hunedoara,  prin  Consiliul 
Judeţean Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 
Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
PREST HUNEDOARA”, persoană juridică de drept român. .

Prin art. 5 din această hotărâre a fost numit reprezentant al Consiliului Local al 
municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUA PREST HUNEDOARA”.

În  urma  unor  discuţii  purtate  la  nivel  judeţean  şi  în  scopul  prevenirii  uni 
eventual conflict de interese în luarea unor decizii care pot veni în contradicţie cu 
responsabilităţile şi competenţele primarului, a decis să solicite Consiliului Local al 
municipiului Brad să ia act de demisia dumnealui din această adunare.
          Având în vedere cele expuse, consideră oportun şi necesar a se lua act de 
demisia  dumnealui din  funcţia  de  membru  al  Adunării  Generale  a  Asociaţiei  de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” şi numirea unui nou 
reprezentant al Consiliului Local al municipiului Brad în persoana domnului Herczeg 
Adrian,  inspector  de  specialitate,  grad  I  din  cadrul  Compartimentului  Autorizare, 
Monitorizare,  Control  Transport  Public  Local,  Transport  în  Regim de  Taxi  şi  în 
Regim de Închiriere  ,  motiv pentru care  a  iniţiat  prezentul  proiect  de hotărâre  şi 
propune plenului Consiliului Local al municipiului Brad adoptarea acestuia în forma 
prezentată.

 Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de 
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat şi  domnul Consilier local  Mureş Mihai 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,  Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului juridic din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de 
şedinţă, Hărăguş Ioan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” 
se  adoptă  Hotărârea Consiliului  Local  nr.  8  /201  3     privind  numirea unui  nou   
reprezentant  în  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ,,AQUA  PREST 
HUNEDOARA”

Punctul  nr.9. Proiectul  de  hotărâre  privind  numirea  unui  nou 
reprezentant  în  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „SISTEMUL 
INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR  JUDEŢUL HUNEDOARA”

Domnul   Preşedinte  de şedinţă,  Ienci  Voicu Daniel,  dă cuvântul  domnului 



Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a 
prezenta expunerea  de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că,  prin  Hotărârea  Consiliului 
Local al municipiului Brad nr. 60/2009 a fost aprobată asocierea Municipiului Brad, 
prin  Consiliul  Local  al  municipiului  Brad,  cu  Judeţul  Hunedoara,  prin  Consiliul 
Judeţean Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 
Hunedoara,  în  vederea  constituirii  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară 
„SISTEMUL   INTEGRAT  DE  GESTIONARE  A  DEŞEURILOR   JUDEŢUL 
HUNEDOARA”, persoană juridică de drept român. .

Prin art. 5 din această hotărâre a fost numit reprezentant al Consiliului Local al 
municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„SISTEMUL   INTEGRAT  DE  GESTIONARE  A  DEŞEURILOR  JUDEŢUL 
HUNEDOARA”.

În  urma  unor  discuţii  purtate  la  nivel  judeţean  şi  în  scopul  prevenirii  uni 
eventual conflict de interese în luarea unor decizii care pot veni în contradicţie cu 
responsabilităţile şi competenţele primarului, a decis să solicite Consiliului Local al 
municipiului Brad să ia act de demisia dumnealui din această adunare.
         Având în vedere cele expuse, consideră oportun şi necesar a se lua act de 
demisia  dumnealui din  funcţia  de  membru  al  Adunării  Generale  a  Asociaţiei  de 
Dezvoltare  Intercomunitară  „SISTEMUL   INTEGRAT  DE  GESTIONARE  A 
DEŞEURILOR  JUDEŢUL HUNEDOARA” şi  numirea  unui  nou reprezentant  al 
Consiliului Local al municipiului Brad în persoana domnului Nicula Daniel Cornel, 
inspector  de  specialitate,  grad  I  din  cadrul  Compartimentului  Autorizare, 
Monitorizare,  Control  Transport  Public  Local,  Transport  în  Regim de  Taxi  şi  în 
Regim de Închiriere  ,  motiv pentru care a  iniţiat  prezentul  proiect  de hotărâre  şi 
propune plenului Consiliului Local al municipiului Brad adoptarea acestuia în forma 
prezentată.

Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de 
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat  şi  domnul Consilier local  Mureş Mihai 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,  Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului juridic din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  Preşedinte de 
şedinţă,  Ienci  Voicu  Daniel,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  şi  cu  17  voturi 
„pentru”   se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.  9  /201  3   privind   numirea unui   
nou  reprezentant  în  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „SISTEMUL 
INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR  JUDEŢUL HUNEDOARA”

Punctul nr.10. Proiectul de hotărâre privind  repartizarea unei locuinţe 



din blocul ANL 2003 situat în Brad, str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.

Domnul   Preşedinte  de şedinţă,  Ienci  Voicu Daniel,  dă cuvântul  domnului 
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a 
prezenta expunerea  de motive,  dumnealui fiind unul dintre iniţiatori.

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că,  Biroul  pentru  administrarea 
domeniului  public şi  privat din cadrul  Primăriei  Municipiului  Brad face cunoscut 
faptul că doamna Cristescu Violeta Melioara, deţinătoarea locuinţei nr. 14, corp B, 
din blocul ANL 2003, str. Nestor Lupei a solicitat încetarea Contractului de închiriere 
nr. 2455/1812/2004, această locuinţă devenind astfel liberă pentru repartizare.   

În  urma  reactualizării  dosarelor  solicitanţilor  şi  având  în  vedere  procesul 
verbal încheiat de către Comisia pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, construite prin ANL, prin care se propune repartizarea acestei 
locuinţe domnului Stanci Răzvan care are un punctaj de 47 de puncte. 

În  contextul  celor  de  mai  sus  propune plenului  Consiliului  Local  Brad, 
dezbaterea  prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.

Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de 
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  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 Mureş Mihai 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  Duşan 
Gheorghe  Adrian   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,  Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile precizează că dânsul este preşedintele 
Comisiei  pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri,  destinate închirierii, 
construite prin ANL iar legea obligă administraţia publică locală să actualizeze Lista 
de priorităţi  în fiecare an până la sfârşitul lunii  februarie. Menţionează, că aceste 
două apartamente au fost eliberate în cursul lunii decembrie 2012 iar repartizarea lor 
în această lună este oportună şi datorită faptului că trebuie plătită energia termică 
integral, la preţ nesubvenţionat, de către Primărie, pe durata absenţei unor chiriaşi.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului juridic din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nemaifiind alte  discuţii  pe  marginea  proiectului  de  hotărâre,  domnul 
Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 
voturi  „pentru”   se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.1  0  /201  3   privind   
repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2003 situat în Brad, str. Nestor Lupei, 
judeţul Hunedoara.



Punctul nr.1  1  .   Proiectul de hotărâre privind  repartizarea unei locuinţe 
din blocul ANL 2010 situat în Brad, str. Dacilor, judeţul Hunedoara.

Domnul   Preşedinte  de şedinţă,  Ienci  Voicu Daniel,  dă cuvântul  domnului 
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a 
prezenta expunerea  de motive,  dumnealui fiind unul dintre iniţiatori.

Domnul  Primar,  Florin  Cazacu,  precizează  că,  prin  Referatul 
nr.17207/19.12.2012  Biroul  pentru  administrarea  domeniului  public  şi  privat  din 
cadrul Primăriei Municipiului Brad face cunoscut că domnul Miclea Paul, deţinătorul 
locuinţei  nr.  10,  corp B,   din blocul  ANL 2010,  str.  Dacilor  a  solicitat  încetarea 
Contractului de închiriere nr. 18898/03.12.2010.   

 În  urma  reactualizării  dosarelor  solicitanţilor  şi  având  în  vedere  procesul 
verbal încheiat de către Comisia pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, construite prin ANL, prin care se propune repartizarea acestei 
locuinţe domnului Stanci Răzvan care are un punctaj de 47 de puncte. 

În  contextul  celor  de  mai  sus  propune plenului  Consiliului  Local  Brad, 
dezbaterea  prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.

Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de 
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai  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 Mureş Mihai 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  Duşan 
Gheorghe  Adrian   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,  Ienci Voicu Daniel, întreabă dacă sunt discuţii 
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul  Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului juridic din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nefiind discuţii  pe marginea  proiectului  de  hotărâre,  domnul  Preşedinte  de 
şedinţă,  Ienci  Voicu  Daniel,  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  şi  cu  17  voturi 
„pentru”  se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.1  1  /  201  3   privind  repartizarea   
unei  locuinţe  din  blocul  ANL    20  10    situat   în  Brad,  str.    Dacilor  ,  judeţul   
Hunedoara.

Punctul  nr.    12  .   Proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea  Structurii 
organizatorice a Spitalului Municipal Brad.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, 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.305/21.01.2013  a  Spitalului  Municipal  Brad  prin  care  solicită  modificarea 
Structurii organizatorice, în sensul completării acesteia cu cabinetul în specialitatea 
reumatologie,  ţinând  cont  de  Avizul  Ministerului  Sănătăţii  nr. 
XI/A/39940,48559/VVP/609/26.10.2012,înregistrat  la  Primăria  Municipiului  Brad 
sub  nr.  872/01.11.2012,  precum  şi  de  adresa  nr.  220/19.01.2011  a  Instituţiei 
Prefectului Judeţului Hunedoara prin care  se comunică adresa nr. 719/05.05.2011 a 
Ministerului Sănătăţii,  a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  cele 
solicitate.

Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de 
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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 Ştefan Bogdan Mihai 
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  Mureş  Mihai  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   Duşan  Gheorghe  Adrian   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 Ienci Voicu Daniel întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
   Domnul Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nemaifiind  alte  discuţii  pe  marginea  proiectului  de  hotărâre,  domnul 
Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 
17  voturi  „pentru”  se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  12  /201  3    privind   
modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Bra  d.  

Punctul  nr.    13  .   Proiectul  de  hotărâre  privind  darea  în  administrare 
Spitalului Municipal Brad a unor bunuri din domeniul public al Municipiului 
Brad.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, 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,  urmare  adresei  nr. 
404/24.01.2013 a Spitalului Municipal Brad, înregistrată la Primăria municipiului 
Brad sub nr. 1453/24.01.2013, prin care se solicită Consiliului Local al municipiului 
Brad aprobarea unei noi hotărâri de consiliu pentru darea în folosinţă gratuită  a 
bunurilor prevăzute în anexa 1 la H.C.L. nr.16/2003, ţinând cont de faptul că H.C.L. 



nr. 16/2003 expiră la data de 20.02.2013,
Având  în  vedere  Referatul  nr.  1785/29.01.2013  al  Biroului  pentru 

Administrarea Domeniului Public şi Privat şi faptul că temeiul legal, respectiv art. 17 
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi  regimul juridic al acesteia, 
care a stat la  baza adoptării H.C.L. nr. 16/2003, a fost abrogat de art. 89, punctul 5 
din capitolul V, secţiunea 3 din Legea nr. 71/2011,

Văzând prevederile art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea 
unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, ale art. 861 alin. 3 din Codul 
civil,  ale  art.  123 alin.  1  din Legea  nr.  215/2001 a  administraţiei  publice  locală, 
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  precum  şi  ale  H.G.R.  nr. 
1031/1999  pentru  aprobarea  normelor  metodologice  privind  înregistrarea  în 
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi  al  unităţilor 
administrativ-teritoriale,

Ţinând cont de H.C.L. nr. 73/2010 a Consiliului Local al municipiului Brad, de 
protocolul de predare-primire încheiat, în temeiul art. 2 alin. 2  din O.G. nr. 162/2008 
privind  transferul  ansamblului  de  atribuţii  şi  competenţe  exercitate  de  Ministerul 
Sănătăţii  către  autorităţile  administraţiei  publice  locale,  cu  modificările  şi 
completările  ulterioare,  între  Consiliul  Local  Brad,  prin  Primar,  Florin  Cazacu  şi 
Direcţia  de  Sănătate  Publică  Hunedoara-Deva,  precum  şi  de  procesul  verbal  de 
predare primire a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar identificate în anexele la 
protocol,   încheiat,  în conformitate cu prevederile art.  1 alin. 1 din Ordonanţa nr. 
70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, 
între  Consiliul  Local  Brad,  prin  Primar,  Florin  Cazacu  şi  Managerul  Spitalului 
Municipal Brad, ec. ing. Jurca Florin,

Consideră oportun şi necesar aprobarea unui proiect de hotărâre privind darea 
în  administrare  Spitalului  Municipal  Brad a  unor  bunuri  din domeniul  public  al 
Municipiului  Brad (Anexa  nr.  1  la  proiectul  de  hotărâre)  şi,  implicit,  abrogarea 
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Brad nr. 16/2003, motiv pentru care a 
iniţiat  prezentul  proiect  de  hotărâre  şi  propune plenului  Consiliului  Local  al 
municipiului Brad adoptarea acestuia în forma prezentată.

Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de 
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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 Ştefan Bogdan Mihai 
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  Mureş  Mihai  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  Duşan  Gheorghe  Adrian  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 Ienci Voicu Daniel întreabă dacă sunt discuţii pe 



marginea proiectului de hotărâre prezentat.
   Domnul Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nemaifiind  alte  discuţii  pe  marginea  proiectului  de  hotărâre,  domnul 
Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 
17  voturi  „pentru”  se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.    1  3  /  201  3   privind   
privind darea  în  administrare  Spitalului  Municipal  Brad a  unor bunuri  din 
domeniul public al Municipiului Brad 

Punctul  nr.    1  4  .   Proiectul  de  hotărâre  privind darea  în  folosinţă 
gratuită  a  unui  spaţiu  situat  în  Brad  str.  Independenţei  –  clădire 
anexă - Casa de Cultură Brad.

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

Domnul  Primar,  Florin Cazacu,  precizează că,   prin  Hotărârea  Consiliului 
Local Brad nr.92/2012 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiul  situat în 
Brad str. Independenţei – clădire anexă - Casa de Cultură Brad s-a aprobat folosinţa 
gratuită a spaţiului menţionat ca sediu al Asociaţiei Profesionale ,,Munţii Apuseni” 
– asociaţie fără scop lucrativ.

De asemenea, prin adresa nr.10418/2012 Consiliul Local al Municipiului Brad 
a avizat favorabil pentru funcţionarea în acelaşi spaţiu a Fundaţiei ,, Auraria - Barza 
Brad” şi a Asociaţiei ,,Brad Mileniul 3” – asociaţii fără scop lucrativ.

 Prin Referatul nr.  1878/30.01.2013 Biroul pentru administrarea domeniului 
public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Brad ne face cunoscută solicitarea 
Clubului Sportiv ,,Armata Aurul” Brad de repartizare cu titlu gratuit a unui spaţiu 
pentru stabilirea sediului şi desfăşurarea activităţii.

Faţă de cele de mai sus şi având în vedere că toate cele 4 solicitante sunt 
asociaţii fără scop lucrativ, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
darea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 50,23 mp. situat în Brad str. 
Independenţei  –  clădire  anexă -  Casa  de Cultură  Brad,   următoarelor:  Asociaţia 
Profesională ,,Munţii Apuseni”, Fundaţia ,,Auraria - Barza Brad”, Asociaţia ,,Brad 
Mileniul 3”, şi  Clubul Sportiv,,Armata Aurul” Brad .

Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de 
studii  economice,  prognoze,   buget,  finanţe  care  dă  aviz  favorabil  proiectului  de 
hotărâre iniţiat,  domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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 Ştefan Bogdan Mihai 
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  Mureş  Mihai  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  Duşan  Gheorghe  Adrian  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 Ienci Voicu Daniel întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
   Domnul Preşedinte de şedinţă,  Ienci Voicu Daniel, menţionează că proiectul 
de hotărâre este însoţit şi de raportul  Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Nemaifiind  alte  discuţii  pe  marginea  proiectului  de  hotărâre,  domnul 
Preşedinte de şedinţă, Ienci Voicu Daniel, supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 
17  voturi  „pentru”  se  adoptă  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  14  /201  3   privind   
darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu  situat în Brad  str.  Independenţei – 
clădire anexă - Casa de Cultură Brad.

Se  trece  la  următorul  punct  şi  anume Informarea  nr.1447/24.01.2013 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.

Proiectele  de  hotărâre  fiind  epuizate,  se  trece  la  analizarea  şi  discutarea 
Referatului nr. 1509/2013 al Compartimentului Resurse Umane  .   

Prin acest referat se prezintă domnilor consilieri obiectivele care se impun a fi 
îndeplinite  pentru  punerea  în  aplicare   a  prevederilor  HGR  nr.  1252/12.12.2013 
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi  funcţionare a Creşelor şi a altor 
unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară de la Creşa Brad.Totodată se solicită  un 
aviz de principiu al Consiliului Local al Municipiului Brad, urmând ca executivul să 
întreprindă demersurile necesare. 

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile precizează că Legea creşelor a apărut 
cu câţiva ani în urmă, dar Normele de aplicare au fost elaborate în luna decembrie 
2012  şi  publicate  în  ianuarie  2013,  cu  termen  de   aplicare  30  de  zile  de  la 
publicare.Activitatea creşei va urma să fie organizată pe principiile Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, astfel încât este justificat transferul acesteia în sfera educaţiei 
preşcolare, care dispune de structură şi dotări adecvate.

Domnii consilieri au luat act de cele solicitate şi dau avizul de principiu în 
vederea  demarării  demersurilor  necesare  pentru   preluarea  ciclului  de  educaţie 
timpurie antepreşcolară de la Creşa  Brad, de către Grădiniţa cu Program Prelungit 
„Floare de Colţ” Brad,  precedată de obţinerea Avizului conform al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Hunedoara.

Se trece la analizarea şi discutarea  adresei nr.   1  1  /  09  .  01  .201  3   a  l Colegiului   
Naţional  „Avram Iancu”  Brad  prin  care  este  înaintat,  spre  aprobare  Proiectul 
Planului  de  şcolarizare  pentru  anul  şcolar  2013-2014  care  a  fost  întocmit  cu 



încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat  Inspectoratului de  către  Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.Totodată se precizează că acest Plan a 
fost discutat şi aprobat în Consiliul Prefesoral şi în Consiliul de Administraţie din 
data de 08.01.2013. Domnii consilieri au luat act de cele solicitate şi sunt de acord cu 
Proiectul Planului de şcolarizare pentru anul 2013-2014.

Domnul Primar, Forin Cazacu solicită Directorului unităţii de învăţământ să 
intervină la ISJ Hunedoara pentru aprobarea înfiinţării clasei vocaţionale de sport- 
fotbal, în care sens îşi oferă sprijinul personal.

Se  trece  la  analizarea  şi  discutarea  adresei  nr.    1/08.01.2013  a  Şcolii   
Generale „Mircea Sântimbreanu” Brad prin care urmare a  Proiectului Planului de 
şcolarizare pentru anul şcolar 2013-2014  discutat şi aprobat în Consiliul Profesoral 
şi  în  Consiliul  de  Administraţie  din  data  de  08.01.2013  se  solicită  aprobarea 
transformării unei grupe de învăţământ preşcolar cu program normal, într-o grupă cu 
program prelungit şi totodată sprijin financiar  pentru dotarea acestei grupe. Domnii 
consilieri au luat act de conţinutul solicitării şi sunt de acord cu cele solicitate, în care 
sens  conducerea  şcolii  va  înainta  lista  dotărilor  suplimentare  necesare,  pentru 
includerea în BVC 2013.

Se  trece  la  analizarea  şi  discutarea  adresei   nr.  35/09.01.2013  a  S.C. 
RETIM  ECOLOGIC  SERVICE S.A. - Punct de lucru Brad prin care se solicită 
sprijin  în  vederea  recuperării  sumelor  restante  către  SC  RETIM  ECOLOGIC 
SERVICE S.A. de la mai multe Asociaţii de Proprietari. 

În  urma  dezbaterilor,  Consliul  local  consideră  justificată  solicitarea 
operatorului şi îşi asumă sprijinul în acest sens.

Domnul Primar, Florin Cazacu asigură Consiliul local că va convoca o şedinţă 
de lucru cu toate  Asociaţiile  de Proprietari, şedinţă la care va invita să participe un 
reprezentant al SC Retim Ecologic Service SA  pentru a găsi soluţii în rezolvarea 
acestor probleme.

Se  trece  la  analizarea  şi  discutarea  RAPORTULUI  PRIVIND 
ACTIVITATEA  ASISTENŢILOR  PERSONALI  DESFĂŞURATĂ  ÎN 
SEMESTRUL  II  AL  ANULUI  2012  de care domnii consilieri au luat act.

Se  trece  la  analizarea  şi  discutarea  adresei  nr.  118/28.01.2013   al 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara – Serviciul Logistic prin care se 
solicită punctul de vedere al administraţiei publice locale pentru preluarea imobilului 
situat în Brad, str. Horea, nr. 29 – fost sediu al Poliţiei municipiului Brad. În urma 
analizării  adresei,  având în vedere că imobilul respectiv este proprietatea Statului 
Român  şi  se  găseşte  în administrarea  operativă  a  Inspectoratului  Judeţean 
Hunedoara,   poate  fi  folosit  pentru  extinderea  Grădiniţei  cu  Program  Prelungit 
„Floare de Colţ” (există studii şi proiecte în acest sens) sau parte din spaţii pot primi 
destinaţia  de  locuinţe  sociale.  Domnii  consilieri  au  dat  acordul   de  demararea 
procedurii  de  preluare a  imobilului  situat  în  Brad,  str.  Horea,  nr.  29 urmând ca 
executivul să facă diligenţele necesare.



Se  trece  la  analizarea  şi  discutarea  adresei  nr.  1/29.01.2013  a  A.S 
„METALUL” CRIŞCIOR  prin care se solicită spijin financiar în sumă de 40.000 
lei  aferentă  anului  2013  pentru  activitatea  fotbalistică  cu  echipele  de  seniori  şi 
juniori,  în cadrul campionatului  Ligii  a IV-a.  După dezbaterile purtate pe această 
temă, decizia se va lua odată cu aprobarea BVC 2013.

Se trece la punctul Diverse.

Domnul Delegat sătesc, Groza Liviu  solicită a se lua măsuri pentru demolarea 
clădirii vechii şcoli de la Ruda Brad şi pentru reabilitarea Căminului Cultural.

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că este singurul cămin nereabilitat 
până în prezent şi dă asigurări că această lucrare va fi luată în considerare odată cu 
materializarea proiectului „Drumul aurului”.

Domnul Delegat sătesc, Simedrea Iulian solicită a se face lucrări de reparaţii la 
anumite porţiuni de drum din satul Mesteacăn.

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că în anul 2013 se va promova un 
Proiect de asfaltare a DC 170B.

Domnul  Consilier  local,  Hărăguş  Ioan  solicită  sprijinul  Primăriei  pentru 
realizarea unei reţele de iluminat public pentru Biserica de la Ţărăţel, precizând că 
Parohia dispune de fondurile necesare.

Domnul  Viceprimar Circo Aurel  Vasile  asigură că va găsi  un executant  de 
specialitate pentru această lucrare.

Nemaifiind  alte  discuţii  domnul  Preşedinte  de  şedinţă,  Ienci  Voicu Daniel, 
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad 
din data de 31.01.2013.  
   

Brad, 31.01.2013

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                                                  
                             SECRETAR 

       IENCI   VOICU   DANIEL                                     
                                                                                          BORA  CARMEN -IRINA

               




