ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 31 martie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 31 martie 2016 s-a făcut în data de 25.03.2016 prin Dispoziţia nr. 226/25.03.2016 emisă
de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi
ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
Municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 25.03.2016, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi la început, 15 consilieri locali, iar doi consilieri locali şiau anunţat întârzierea (Cristian Serafim Leucian şi Florin Ioan Străuţ) din toţi cei 17
consilieri locali în funcţie.
La şedinţă au participat şi cei 4 delegaţi săteşti: domnul Liviu Groza - delegat
sătesc în satul Ruda Brad, domnul Marius Benea - delegat sătesc în satul Mesteacăn,
domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad şi domnul Marin Constantin
Hărăguş – delegat sătesc în satul Ţărăţel.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi c.j. David Mihaela care prin
Dispoziţia nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de conducere temporar
vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada concediului de maternitate (sarcină
şi lăuzie) a doamnei Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad.
În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C.
Termica Brad S.A., domnul Lucian Miron – Director Medical al Spitalului Municipal
Brad, domnul Gabriel Stănescu – Director Economic al Spitalului Municipal Brad, precum
şi cetăţeni ai Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi prevederile art. 40
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată şedinţa legal
constituită şi declară deschise lucrările acesteia, invitându-i pe toţi cei prezenţi să se
ridice pentru a audia Imnul Naţional al României.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, supune aprobării procesul verbal al şedinţei
ordinare din 25 februarie 2016 care a fost aprobat cu „15 voturi pentru” doi consilieri
locali şi-au anunţat întârzierea (Cristian Serafim Leucian şi Florin Ioan Străuţ).
Supune, de asemenea, la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 29 februarie
2016 care a fost aprobat cu „15 voturi pentru” doi consilieri locali şi-au anunţat
întârzierea (Cristian Serafim Leucian şi Florin Ioan Străuţ).
Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David reaminteşte consilierilor locali
prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
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cu modificările şi completările ulterioare şi anume:
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv,
are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt
nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ.
Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului
preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, îl roagă pe domnul Primar,
Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse
şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2015-2016 –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind
implementarea în judeţul Hunedoara a unui „Sistem de management integrat al deşeurilor
din activităţi de construcţii şi demolări generate de populaţia judeţului”– iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic
General al Municipiului Brad– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între
Consiliul Local al Municipiului Brad şi Asociaţia Proprietarilor de Terenuri „Valea
Crişului” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul al preţului de
referinţă şi a modului de valorificare a masei lemnoase pe picior – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din
proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi
valorificarea acesteia – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă a masei lemnoase
cireş fasonat provenită din pădurea publică a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului
Public de Asistenţă Socială pentru anul 2016– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor
de tichete sociale din Municipiul Brad – reprezentând stimulentul educaţional pentru
grădiniţă precum şi modalitatea de soluţionare a situaţilor identificate – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de utilizare a domeniului
public şi privat în Municipiul Brad şi modalitatea de încasare a taxelor aferente – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea
repartizării garsonierei nr. 50 din
imobilul,, Bloc 105 garsoniere”situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada
Spitalului), judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
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12. Raportul Primarului Municipiului Brad nr. 11.331/25.03.2016 privind starea
economică socială şi de mediu a municipiului Brad pe anul 2015.
13. Informarea nr. 11.323/25.03.2016 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
14. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt modificări sau
suplimentări la ordinea de zi prezentată.
Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu
următoarele puncte:
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor
juridice de asistenţă şi reprezentare juridică – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 144/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad
pentru anul 2016– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE
ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD”, Înaltpreasfinţiei Sale Dr. LAURENŢIU
STREZA, Mitropolitul Ardealului – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării garsonierei nr.
14 din imobilul,, Bloc 105 garsoniere”situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada
Spitalului), judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Suplimentar 5. Adresa nr. 741/28.03.2016 a S.C. TERMICA BRAD S.A..
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune aprobării suplimentarea
propusă care se aprobă cu „15 voturi pentru”, doi consilieri locali şi-au anunţat
întârzierea (Cristian Serafim Leucian şi Florin Ioan Străuţ).
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune aprobării Ordinea de zi
în ansamblul ei care se aprobă cu „15 voturi pentru”, doi consilieri locali şi-au anunţat
întârzierea (Cristian Serafim Leucian şi Florin Ioan Străuţ).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, a
cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al
anului şcolar 2015-2016 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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 elevii de la cursurile cu frecvenţă din
învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de
merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social.
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local.
Criteriile pentru acordarea burselor şcolare au fost stabilite în Consiliile de
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administraţie ale Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii Gimnaziale ,,Mircea
Sântimbreanu” Brad şi ale Şcolii Gimnaziale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad şi au fost
comunicate prin adresele nr. 921/21.03.2016; nr.844/11.03.2016 şi nr. 433/23.03.2016.
Întrucât bursele şcolare, numărul acestora precum şi cuantumul fiecărei burse în
parte se aprobă semestrial prin hotărâre de consiliu, a propus aprobarea unui număr de
301 burse şcolare (179 burse de merit şi 122 burse sociale) ce se vor acorda elevilor din
unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar
2015-2016.
Cuantumul burselor şcolare propuse spre aprobare este acelaşi cu cel aprobat în anul
2014 şi se prezintă după cum urmează:
 bursă de performanţă - 80 lei/lună;
 bursă de merit
- 70 lei/lună;
 bursă de studiu
- 60 lei/lună;
 bursă de ajutor social - 60 lei/lună.
Precizează că la stabilirea acestui cuantum s-a avut în vedere încadrarea în suma
prevăzută în bugetul local al Municipiului Brad pentru anul 2016 la capitolul bugetar
65.02 „Învăţământ”, titlul 59-Alte cheltuieli, alin. „Burse”.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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, Vasile Podaru, 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, Dorel Leaha Ştefan, 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, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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 45 alin. 2 lit. a din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9
consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, doi consilieri locali şi-au anunţat întârzierea
(Cristian Serafim Leucian şi Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 41/2016 privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi
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a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 20152016 .
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobare Studiului de fezabilitate
privind implementarea în judeţul Hunedoara a unui „Sistem de management integrat
al deşeurilor din activităţi de construcţii şi demolări generate de populaţia judeţului”–
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 273/17.03.2016
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 10.447/18.03.2016, A.D.I ”Sistemul
Integrat de Gestionare al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara” transmite spre aprobare Studiul
de fezabilitate privind implementarea în judeţul Hunedoara a unui „Sistem de
management integrat al deşeurilor din activităţi de construcţii şi demolări generate de
populaţia judeţului”.
Pentru eficientizarea activităţii şi realizarea unor economii globale, concretizate prin
costuri operaţionale reduse şi pe cale de consecinţă tarife cât mai suportabile pentru
beneficiari este necesară o abordare regională a managementului acestui flux de deşeuri
printr-un studiu de fezabilitate.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 60/29.05.2009 s-a aprobat asocierea
Municipiului Brad cu Judeţul 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” iar prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 84/27.08.2013 s-a aprobat Documentul de Poziţie (DP)
privind modul de implementare a Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în judeţul Hunedoara”.
A.D.I ”Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”
implementează proiectul, în vederea atingerii ţintelor conform cu Directiva 2008/98/CE
privind deşeurile (noua directivă a deşeurilor) transpusă în legislaţia naţională prin Legea
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
Scopul proiectului este de a reduce cantitatea deşeurilor rezultate din activităţile de
construcţii şi demolări, de creştere a gradului de valorificare şi reciclare a cestora.
Obiectivele şi ţintele regionale trebuie să reflecte respectarea ierarhiei deşeurilor,
acordând o importanţă deosebită prevenirii deşeurilor şi promovării reutilizării, reciclării şi
valorificării, astfel încât să fie redus impactul negativ asupra mediului. De asemenea ,
obiectivele trebuie să fie armonizate cu strategia şi planul naţional de gestionare a
deşeurilor.
Obiectivul general în ceea ce priveşte deşeurile din construcţii şi demolări este
gestionarea corespunzătoare a acestora în scopul reducerii lor, respectând principiile
strategice şi minimizarea impactului asupra mediului şi sănătăţii umane.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Intră în sala de şedinţă, domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian.
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, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism,
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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, Dorel Leaha Ştefan, 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, Aurel Vasile Circo, menţionează că în cuprinsul
Studiului de fezabilitate au fost însuşite toate propunerile formulate de către instituţia
noastră.
Ulterior, domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt şi alte
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin.1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2016 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate privind implementarea în judeţul Hunedoara a unui
„Sistem de management integrat al deşeurilor din activităţi de construcţii şi demolări
generate de populaţia judeţului”.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii
Planului Urbanistic General al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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 Planul Urbanistic General al
Municipiului Brad a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr.
101/1999, cu termen de valabilitate 31 decembrie 2009 şi prelungit prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 161/2012.
Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 303 din 27 noiembrie 2015 pentru
modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi
ale art. II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin.
(1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul:
„Termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate şi aprobate până în
anul 2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local, până la data aprobării, în
condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie
2018".
Articolul unic din Legea nr. 324/2015la pct.1 (1^8) lit. a prevede că: „Propunerea
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justificată de actualizare sau de prelungire a valabilităţii documentaţiei de urbanism se
realizează în baza analizei informaţiilor statistice disponibile privind dinamica
economică, socială şi teritorială, în baza studiilor de specialitate existente, precum şi în
raport cu strategiile şi programele de dezvoltare de la nivel local, judeţean şi/sau naţional
aprobate şi se avizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, pentru municipii şi pentru unităţile administrativ-teritoriale din zonele
funcţionale ale acestora”.
În urma solicitării de prelungire a valabilităţii documentaţiei de urbanism,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a emis Avizul nr. 2/2016
înregistrat la Primăria Municipiului Brad sub nr. 9134/08.03.2016 prin care a avizat
favorabil prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al
Municipiului Brad până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, fără a
depăşi data de 30 decembrie 2018.
Având în vedere aceste considerente a propus prelungirea valabilităţii acestui Plan
Urbanistic General al Municipiului Brad până la data aprobării noului PUG, dar nu mai
târziu de 30 decembrie 2018.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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, Vasile Podaru, 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, Dorel Leaha Ştefan, 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, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2016 privind aprobarea
prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Brad.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de
asociere între Consiliul Local al Municipiului Brad şi Asociaţia Proprietarilor de
Terenuri „Valea Crişului” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
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Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr.17/27.01.2016,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 4214/29.01.2016, Asociaţia
Proprietarilor de Terenuri „Valea Crişului” solicită ca Municipiului Brad să devină
membru asociat cu suprafaţa de 95,5 ha teren forestier situat în cuprinsul fondului
cinegetic 4 – Birtin.
Municipiul Brad deţine cu Titlu de Proprietate Publică suprafaţa de 95,5 ha teren cu
vegetaţie forestieră în perimetrul Birtin, Comuna Vaţa de Jos, unde s-a constituit Fondul
Cinegetic „4- Birtin”care ocupă suprafaţa totală de 12.663 ha.
Potrivit art.8 din Legea 407/2006, nominalizarea gestionarului Fondului Cinegetic,
în scopul obţinerii de fonduri din valorificarea faunei pentru executarea de amenajări
silvice, o poate face un proprietar sau o asociere de proprietari de fond silvic care deţin cel
puţin 50% din suprafaţa Fondului Cinegetic, adică 6.332 ha.
Din iniţiativa unui grup de proprietari privaţi de fond forestier, s-a constituit
Asociaţia Proprietarilor de Terenuri „Valea Crişului”, prin Actul Constitutiv anexat, având
sediul social în localitatea Vaţa de Jos, strada Plopilor, nr.18. Această Asociaţie, prin adresa
nr. 17/27.01.2016, înregistrată sub nr.3944/28.01.2016, propune Municipiului Brad să se
asocieze cu suprafaţa de fond forestier deţinută în perimetrul Birtin, de 95,5 ha.
Întrucât potrivit art.15 din Legea 407/2006, gestionarul Fondului Cinegetic care
deţine contract de gestionare a faunei de interes cinegetic este obligat să plătească un tarif
de gestionare proprietarilor de terenuri, se consideră oportună asocierea Municipiului Brad
cu alţi proprietari de terenuri forestiere, prin perfectarea unui ACORD DE ASOCIERE (
anexat). Potrivit acestui ACORD, Municipiul Brad ar urma să încaseze, din activitatea de
valorificare a faunei recoltate anual o sumă calculată de:
95,5 ha X 0,4 euro/ha. an X 0,81 ( pondere destinată asociaţilor)= 30,94 euro/an.
Suma încasată urmează să se constituie venit la bugetul local.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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, Vasile Podaru, 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, Dorel Leaha Ştefan, 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, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
8

poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin.1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2016 privind aprobarea
încheierii unui Acord de asociere între Consiliul Local al Municipiului Brad şi
Asociaţia Proprietarilor de Terenuri „Valea Crişului”.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul al
preţului de referinţă şi a modului de valorificare a masei lemnoase pe picior – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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 H.G. nr. 924/04.11.2015 s-a
aprobat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică a statului român şi a unităţilor administrativ-teritoriale. Acesta a fost modificat şi
completat prin H.G. nr. 43/2016.
Regulamentul reglementează modul de valorificare a masei lemnoase, în condiţii de
eficienţă maximă (valorificare superioară), aşa cum prevede art. 60 alin. (5), aprobat prin
Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru întreaga masă lemnoasă extrasă, atât din fondul forestier de stat, cât şi
din fondul public al unităţii administrativ – teritoriale.
Ca regulă generală, vânzarea masei lemnoase pe picior şi a masei lemnoase fasonate
se face prin licitaţie publică (cu strigare, în plic închis, mixtă sau electronică) (art. 48 din
H.G. 924/2015), existând şi reglementări privind valorificarea (vânzarea) prin negociere
(art. 60), cât şi prin vânzare directă (art. 61). Masa lemnoasă destinată vânzării se publică
în SEAP, cu toate detaliile impuse prin Regulament, sau, dacă este destinată consumului
propriu al instituţiilor publice de interes local care nu desfăşoară activitate economică şi
sunt finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat ori de la bugetul local, autoritatea
contractantă, prin administratorul fondului forestier, o pune la dispoziţie pentru achiziţie
directă.
În niciunul din cele două situaţii, preţul de pornire a licitaţiei, respectiv preţul de
achiziţie directă, nu poate fi mai mic decât preţul de referinţă propus de administratorul
fondului forestier – Ocolul Sivlic Brad – şi aprobat de Consiliul Local.
Documentul de referinţă al preţului minim este Actul de Punere în Valoare (APV)
care va ţine cont de nivelul de piaţă al preţurilor de referinţă pe specii şi pe sortimente, de
gradul de accesibilitate, de tehnologia de exploatare.
Atât preţul de referinţă, cât şi procedura de valorificare, vor fi aprobate de Consiliul
Local, în baza metodologiei de calcul în care se utilizează cel puţin următoarele elemente
ale pieţei concurenţiale: preţurile minime pe specii şi sortimente, grade de accesibilitate în
parchet, tehnologia de exploatare în regim silvic (art. 53 din H.G. 924/2015). Se va ţine
cont de raportul cerere – ofertă, în vederea valorificării cât mai eficiente a masei lemnoase
extrase din fondul forestier public al unităţii administrativ - teritoriale Brad.
Prin adresa nr. 10.521/10.02.2016, Ocolul Silvic Brad ne propune o Metodologie de
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calcul al preţului de referinţă a masei lemnoase extrase, supuse valorificării, făcând
trimitere la Listele preţurilor de referinţă aprobate prin Decizia nr. 691/2015 a Directorului
General ROMSILVA, cu valabilitate pe anul 2016.
Municipiul Brad, în calitate de proprietar public al suprafeţei de 510,9 ha fond
forestier, situat în perimetrele Potingani şi Birtin, a îndeplinit prevederile Codului Silvic
aprobat prin Legea 46/2008 republicată, prin perfectarea Contractului de Administrare
nr.1454/14.01.2016 cu Ocolul Silvic Brad. Prin acest contract prestatorul Ocolul Silvic
Brad, este obligat ca la intocmirea APV-urilor de valorificare a masei lemnoase extrase să
ţină seama de toate prevederile H.G. 924/2015, privind maximizarea eficienţei economice.
Contractul menţionat a fost negociat astfel încât deţinerea fondului forestier şi
administrarea acestuia în condiţii de eficienţă să aducă în anul 2016 un beneficiu de
119.152 lei (anexa 2 la Contract).
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo menţionează că dânsul s-a ocupat
personal de această lucrare urmare faptului că nu există în structura organizatorică a
instituţiei noastre o persoană care să se ocupe de Fondul cinegetic.
De asemenea, dânsul mai arată că listele de preţuri au fost aprobate de conducerea
ROMSILVA, iar recomandarea a fost ca şi unităţile administrativ-teritoriale care au în
proprietate păduri să facă uz de acele preţuri.
Ulterior, domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă mai sunt şi
alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, un consilier local şi-a anunţat întârzierea (Florin
Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2016 privind aprobarea
Metodologiei de calcul al preţului de referinţă şi a modului de valorificare a masei
lemnoase pe picior.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cantităţi de masă
lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum
şi exploatarea şi valorificarea acesteia – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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 municipiul Brad deţine în
proprietatea publică teren cu vegetaţie forestieră în UP 2 Brad, bazinet Valea Brad şi în UP
3 Baia de Criş, bazinet Birtin.
Administrarea fondului forestier deţinut se face potrivit reglementărilor art. 60 din
Legea nr. 46/2008 –Codul Silvic, republicată şi ale capitolului II şi III din H.G. nr.
924/2015 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către
deţinătorii de fond forestier proprietate publică, modificată şi completată prin H.G. nr.
43/2016, în baza Contractului de Administrare.
Prin adresa nr. 13.992 /21.12.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 34.406/21.12.2015, modificată şi completată cu adresa nr.17.721/22.02.2016
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 7.119/22.02.2016 Ocolul Silvic Brad
înaintează un număr de 4 acte de punere în valoare masă lemnoasă, din pădurea
proprietatea Municipiului Brad, pentru exploatare şi valorificare în regim silvic, masă
lemnoasă pe picior, după cum urmează:
Prin Actul de Punere în Valoare nr. 6729-PR-CO – POTINGANI, întocmit de către
Direcţia Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad se aprobă exploatarea în regim silvic a cantităţii
de 270 mc. volum net, în valoare de 32.779,22 lei, masă lemnoasă provenită din U.P.2
Brad.
Prin Actul de Punere în Valoare nr. 6730 –SR- COCOŞU, întocmit de către Direcţia
Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad se aprobă exploatarea în regim silvic a cantităţii de 269
mc. volum net, în valoare de 13.086,84 lei, masă lemnoasă provenită din U.P.2 Brad.
Prin Actul de Punere în Valoare nr. 7038 AC I STOC P.5991 COCOŞU, întocmit de
către Direcţia Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad se aprobă exploatarea în regim silvic a
cantităţii de 69 mc. volum net, în valoare de 22.968,12 lei, masă lemnoasă provenită din
U.P.2 Brad.
Prin Actul de Punere în Valoare nr. 6057 AC I COCOŞU CIREŞ, întocmit de către
Direcţia Silvică Deva - Ocolul Silvic Brad se aprobă exploatarea în regim silvic a cantităţii
a cantităţii de 3 mc. volum net, în valoare de 753.22 lei, masă lemnoasă provenită din UP
2 Brad.
A propus ca valorificarea cantităţii de 270 mc. volum net de masă lemnoasă să fie
introdusă într-o licitaţie de vânzare masă lemnoasă pe picior organizată în cadrul Direcţiei
Silvice Hunedoara, la un preţ minim de pornire de 121,40 lei/mc pentru care a propus
preţul de referinţă de 122 lei/mc., a cantităţii de 269 mc. volum net de masă lemnoasă să
fie introdusă într-o licitaţie de vânzare masă lemnoasă pe picior organizată în cadrul
Direcţiei Silvice Hunedoara, la un preţ minim de pornire de 48,65 lei/mc pentru care a
propus preţul de referinţă de 49 lei/mc., a cantităţii de 69 mc. volum net de masă
lemnoasă să fie introdusă într-o licitaţie de vânzare masă lemnoasă pe picior organizată în
cadrul Direcţiei Silvice Hunedoara, la un preţ minim de pornire de 332,87 lei/mc. pentru
care a propus preţul de referinţă de 333 lei/mc., iar a cantităţii de 3 mc. volum net de
masă lemnoasă să fie introdusă într-o licitaţie de vânzare masă lemnoasă pe picior
organizată în cadrul Direcţiei Silvice Hunedoara, la un preţ minim de pornire de 251,07
lei/mc. pentru care a propus preţul de referinţă de 252 lei/mc..
Contravaloarea masei lemnoase rezultată în urma valorificării prin licitaţie publică
se virează prin Ocolul Silvic Brad în contul de venituri provenite din vânzări la bugetul
local al Municipiului Brad în conformitate cu Contractul de administrare nr.
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1454/14.01.2016.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
Intră în sala de şedinţă, domnul consilier local, Florin Ioan Străuţ.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2016
privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în
proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea
acesteia.
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă a
masei lemnoase cireş fasonat provenită din pădurea publică a Municipiului Brad –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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 municipiul Brad deţine în
proprietatea publică teren cu vegetaţie forestieră în UP 2 Brad, bazinet Valea Brad şi în UP
3 Baia de Criş, bazinet Birtin.
Administrarea fondului forestier deţinut se face potrivit reglementărilor art. 60 din
Legea nr. 46/2008 –Codul Silvic, actualizată şi ale capitolului II şi III din H.G. nr.
924/2015 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către
deţinătorii de fond forestier proprietate publică, modificată şi completată prin H.G. nr.
43/2016, în baza Contractului de Administrare.
Prin adresa nr. 10.934/04.03.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
8.996/04.03.2016, Ocolul Silvic Brad comunică cantitatea de lemn de cireş recoltată din
pădurea publică a municipiului Brad, provenită din partida nr. 5991, care a făcut obiectul
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APV nr. 709724/2014, aprobat prin H.C.L. nr. 142/2014.
Cantitatea recoltată a fost supusă fasonării, proces în urma căruia au rezultat
următoarele produse:
- 1,87 mc masă lemnoasă - lemn rotund cireş (buştean) pentru furnir tehnic,
- 24,91 mc masă lemnoasă - lemn rotund cireş (buştean) pentru cherestea.
Cantităţile de masă lemnoasă rezultate au fost evaluate în conformitate cu
metodologia de calcul conform H.G. nr. 924/2015 privind aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, modificată şi
completată prin H.G. nr. 43/2016. În urma evaluării au rezultat preţurile de referinţă de 675
lei/mc. şi respectiv de 496 lei/mc.
Contravaloarea masei lemnoase rezultată în urma valorificării prin licitaţie publică
în plic închis se virează prin Ocolul Silvic Brad în contul de venituri provenite din vânzări
la bugetul local al Municipiului Brad.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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, Dorel Leaha Ştefan, 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, Aurel Vasile Circo, menţionează că acesată masă
lemnoasă fasonată este localizată în depozitul Ocolului Silvic Brad de la Baia de Criş.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt şi alte discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2016
privind aprobarea preţurilor de referinţă a masei lemnoase cireş fasonat provenită
din pădurea publică a Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune
al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2016– iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
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expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 118 din
Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, Serviciul Public de Asistenţă Socială a elaborat
Planul anual de acţiune al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2016, care,
anterior supunerii spre aprobare consiliului local, a fost transmis pentru consultare
Biroului Monitorizare, Strategii, Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Analiză Statistică şi
Incluziune Socială din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara – Direcţia Generală de
Asistenţă şi Protecţia Copilului.
Prezentul plan de acţiune se referă la asigurarea drepturilor depline tuturor copiilor,
indivizilor/persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice aflate în dificultate pentru a
beneficia complet de participarea la viaţa socială şi economică. Scopul acestui plan este de
a asigura un sistem de servicii integrate, bazat pe parteneriat, oferite copiilor/persoanelor
vulnerabile în vederea respectării drepturilor şi satisfacerii nevoilor acestora.
Prin adresa nr. 9314/01.03.2016, Consiliul Judeţean Hunedoara - Direcţia Generală
de Asistenţă şi Protecţia Copilului arată că Planul anual de acţiune al Serviciului Public de
Asistenţă Socială pentru anul 2016 se încadrează în Planul operaţional pentru
implementarea Strategiei judeţene privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a
adultului în dificultate 2014-2020.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2016
privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului Public de Asistenţă
Socială pentru anul 2016.
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de identificare a
beneficiarilor de tichete sociale din Municipiul Brad – reprezentând stimulentul
educaţional pentru grădiniţă precum şi modalitatea de soluţionare a situaţilor
identificate – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit prevederilor art. 35 din H.G.
nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din
familii defavorizate ,,autorităţile administraţiei publice locale stabilesc prin hotărâre a
consiliului local modalitatea de identificare a beneficiarilor precum şi modalitatea de
soluţionare a situaţiilor identificate“ .
În acest sens Serviciul Public de Asistenţă Socială trebuie să stabilească modalitatea
de identificare a a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub formă de tichete sociale.
Se consideră ca fiind familie defavorizată familia formată din soţ, soţie şi copii aflaţi
în întreţinerea acestora- care locuiesc împreună, persoana singură şi copiii aflaţi în
întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta , bărbatul şi femeia necăsătoriţi
cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei - iar beneficiarul poate fi copilul provenit dintr-o astfel
de familie.
În sensul acestui act normativ propune ca modalitatea de identificare a copiilor
eligibili, cu vârsta cuprinsă între 2- 6 ani din comunitate - să fie făcută prin corelarea
datelor obţinute urmare a relaţionării cu instituţiile de învăţământ care organizează şi
învăţământ preşcolar, cu cabinetele medicilor de familie, lista beneficiarilor de venit
minim garantat sau alocaţie de susţinere familială sau alte beneficii prin autosesizare sau
sesizare făcută de orice persoană fizică sau juridică.
Referitor la modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate şi în conformitate cu
H.G. nr. 15/2016 scopul de a preîntâmpina apariţia unor posibile probleme generate de
gestionarea relaţiilor/activităţilor cu persoanele/instituţiile implicate în derularea acestui
program educaţional propun următoarele :
1. Distribuirea şi gestionarea tichetelor se face de către persoana împuternicită prin
dispoziţie emisă de către conducătorul instituţiei sau de către persoana care o înlocuieşte.
2. Tichetele se ridică de către persoana care a făcut solicitarea pentru obţinerea lor,
sau în cazuri excepţionale de către altă persoană care are calitatea de reprezentant legal al
minorului pentru care se ridică tichetul cu prezentarea actului de identitate valabil la data
depunerii actelor şi a ridicării tichetelor.
3. Ridicarea tichetului se face lunar doar până în data de 15 a lunii în curs pentru
luna anterioară.
4. Ambii reprezentanţi ai minorului trebuie să aibă în mod obligatoriu domiciliul sau
reşedinţa în municipiul Brad.
5. Orice problemă identificată şi neprecizată anterior se rezolvă în conformitate cu
şi în limitele legislaţiei în vigoare.
În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan precizează că nu a înţeles la ce se
face referire cu data de 15, mai precis persoana care doreşte să beneficieze de tichete
sociale trebuie să-şi depună cerere până în data de 15?
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, arată că cererile beneficiarilor de
tichete se depun până în data de 30 aprilie, pentru anul şcolar 2015 – 2016, iar până în data
de 5 a fiecărei luni se depun listele cu frecvenţa copiilor de la grădiniţe.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan întreabă dacă nu trebuie adoptată
hotărâre de consiliu în fiecare lună?
Domnişoara Secretar, Mihaela David, menţionează că tichetele se acordă prin
dispoziţie a primarului.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, precizează că pentru a putea
beneficia de tichete, copii nu trebuie să aibă nici o absenţă nemotivată, respectiv nu trebuie
să depăşească maxim 3 învoiri pe lună.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că în acest mod vor fi determinaţi copii să
frecventeze grădiniţele.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2016
privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale din
Municipiul Brad – reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă precum şi
modalitatea de soluţionare a situaţilor identificate.
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de utilizare a
domeniului public şi privat în Municipiul Brad şi modalitatea de încasare a taxelor
aferente – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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 reglementarea juridică a proiectului
de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local al Municipiului Brad o
constituie prevederile art. 486, alin.1 şi alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
precum şi dispoziţiile O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare .
Urmare numeroaselor solicitări ale proprietarilor de construcţii provizorii de utiliza
domeniului public si privat al municipiului Brad, precum şi pentru fructificarea acestor
terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad şi ţinând cont că
aceste terenuri pentru care se solicită utilizarea nu sunt libere de sarcini şi sunt ocupate de
construcţii provizorii se impune aprobarea unei proceduri de utilizare a acestora.
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Totodată având în vedere şi solicitările de utilizare ale căminelor culturale din satele
aparţinătoare municipiului Brad se impune şi în acest caz aprobarea unei proceduri de
utilizare a acestora în urma plăţii unei taxe de utilizare stabilită anual de Consiliul Local.
În vederea creşterii transparenţei actului decizional, pentru o mai bună evidenţă a
modului de executare, precum şi pentru soluţionarea eficientă a solicitărilor venite din
partea cetăţenilor, propune aprobarea unei Proceduri privind utilizarea spaţiilor cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă precum şi utilizarea terenurilor ce aparţin domeniului
public şi privat al Municipiului Brad.
Această procedură stabileşte în mod concret documentele necesare, termenele,
aplicarea taxelor şi tarifelor în ceea ce priveşte utilizarea patrimoniului Municipiului Brad
şi instituie un mecanism legal şi unitar de folosinţă a acestor terenuri aflate în proprietatea
autorităţilor locale.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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, Vasile Podaru, 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, Dorel Leaha Ştefan, 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, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2016
privind aprobarea Procedurii de utilizare a domeniului public şi privat în
Municipiul Brad şi modalitatea de încasare a taxelor aferente.
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării garsonierei nr.
50 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă
strada Spitalului), judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
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expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Domnul Stănilă Constantin a fost
beneficiarul contractului de închiriere având ca obiect garsoniera nr. 50, compusă dintr-o
cameră, baie şi hol, cu suprafaţa totală de 11 mp., din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere”,
situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara.
Întrucât, acesta nu a mai achitat chiria şi taxele comune aferente a acţionat în instanţă
pentru recuperarea debitelor restante şi pentru evacuare.
Conform procesului verbal, încheiat de către executorul judecătoresc, locuinţa a fost
predată reprezentantului Primăriei Municipiului Brad, devenind disponibilă pentru a fi
repartizată, în continuare, fostul chiriaş fiind urmărit prin executor pentru recuperarea
debitelor restante.
Întrucât există multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea
unei locuinţe, Domnul Primar, Florin Cazacu, lasă la latitudinea Comisiei sociale din
cadrul Consiliului Local Brad să facă propuneri în acest sens.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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, Dorel Leaha Ştefan, 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, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului consilier
local, Bogdan Mihai Ştefan, preşedintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta cele 6 dosare ale
persoanelor care solicită să beneficieze de locuinţe sociale asupra cărora comisia şi-a
îndreptat atenţia.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan menţionează că în cadrul Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
au fost analizate 6 dosare şi anume:
- Truţ Olivia Marinela – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 9296/10.03.2016;
- are domiciliul în municipiul Brad, strada Golceşti, nr. 43, judeţul Hunedoara;
- este văduvă, soţul a decedat în anul 2012 într-un accident;
- are doi copii: Truţ Nicoleta Alexandra – 21 ani şi Truţ Alexandru Marinel - 13 ani;
- locuieşte împreună cu părinţii şi fiul minor în casa
proprietatea
părinţilor;
- lucrează ca îngrijitor la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad;
- solicită atribuirea unei locuinţă întrucât locuinţa de domiciliu este situată la depărtare de
locul de muncă, distanţa de 4 km. trebuind să o parcurgă pe jos.
- Lup Simion – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 30672/11.11.2015;
- are domiciliul în municipiul Brad, strada 1 Iunie, bloc C2 bis, scara 1, apartament 4,
judeţul Hunedoara;
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- este tolerat în spaţiu;
- beneficiază de pensie de invaliditate şi de drepturi băneşti acordate
persoanelor cu handicap;
- solicită atribuirea unei locuinţă întrucât nu are unde locui.
- Borcea Marin – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
22514/05.08.2015;
- are domiciliul în municipiul Brad, sat Mesteacăn, nr. 10, judeţul Hunedoara şi reşedinţa
în municipiul Brad, strada Zorilor, nr. 6, judeţul Hunedoara;
- este pensionar;
- nu are familie sau persoane în întreţinere;
- solicită atribuirea unei locuinţe întrucât nu are unde locui.
- Dan Ioan Marius – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 15946/18.09.2014;
- are domiciliul în municipiul Brad, strada 1 Iunie, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 30,
judeţul Hunedoara;
- lucrează la S.C. AXIS CORPORATE SECURITY S.R.L.;
- nu are familie sau persoane în întreţinere;
- solicită atribuirea unei locuinţe întrucât nu are unde locui.
- Gîndilă Maria-Elena – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului
Brad sub nr. 24832/04.09.2015;
- are domiciliul în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), bloc
105 G, apartament 68, judeţul Hunedoara;
- are un copil: Stanciu Eduard-Sorin – 3 ani;
- locuieşte împreună cu copilul şi cu mama sa;
- lucrează la S.C. KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L. Curtici, Punct de lucru Ribiţa
- solicită atribuirea unei locuinţe întrucât în prezent locuieşte cu copilul şi cu mama sa în
garsoniera închiriată de către mama sa de la Primăria Municipiului Brad.
- Vicol Mircea – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
10899/23.03.2016;
- are domiciliul în municipiul Brad, strada Transilvaniei, bloc 4A, apartament 29, judeţul
Hunedoara;
- este pensionar;
- nu are familie sau persoane în întreţinere;
- solicită atribuirea unei locuinţe întrucât nu are unde locui.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că la analizarea
dosarelor s-au avut în vedere problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor,
vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca garsoniera nr. 50 să fie
repartizată doamnei Gîndilă Maria-Elena.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara, Mihaela David, Secretar al Municipiului
Brad, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în
conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan solicită ca pe buletinele de vot să fie
trecute toate persoanele ale căror dosare au fost analizate, iar consilierii locali să-şi
exprime opţiunea pentru unul dintre ei, cu menţiunea ca persoana recomandată de Comisia
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
să fie trecută prima pe buletinul de vot.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Aurel
Vasile Circo, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Mihaela David, Secretar
al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, doamna
Gîndilă Maria-Elena a obţinut un număr de 16 voturi „pentru” iar domnul Vicol Mircea a
obţinut un vot „pentru”, iar celelalte persoane înscrise pe buletinele de vot n-au obţinut
nici un vot, astfel că garsoniera nr. 50 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad,
strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara va fi repartizată
doamnei Gândilă Elena-Maria.”
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă mai sunt şi alte
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2016
privind aprobarea repartizării garsonierei nr. 50 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere”
situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara.
Suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor
juridice de asistenţă şi reprezentare juridică - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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 Sentinţa nr. 42/CA/2016,
Tribunalul Hunedoara s-a pronunţat asupra cererii în contencios administrativ formulată de
reclamantul Primarul Municipiului Brad în contradictoriu cu pârâtele Curtea de Conturi a
României şi Camera de Conturi a Judeţului Hunedoara, având ca obiect anularea Încheierii
nr. VI 53/22.05.2013, pronunţată de Curtea de Conturi a României, în sensul respingerii
acesteia.
În vederea motivării şi susţinerii recursului la Curtea de Apel Alba Iulia şi având în
vedere că în acest litigiu este vorba despre o sumă de bani deosebit de mare care, în situaţia
în care ar trebui plătită de către Municipiul Brad ar constitui un impact deosebit asupra
bugetului local al municipiului, cu implicaţii deosebit de grave atât în funcţionarea tuturor
structurilor din aparatul de specialitate şi a celorlalte instituţii publice şi structuri din
subordinea Consiliului Local, cât şi în dezvoltarea pe viitor a Municipiului Brad;
Reţinând faptul că în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, în
cadrul Compartimentului Juridic există în momentul de faţă doar doi consilieri juridici care
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au un volum foarte mare şi complex de muncă;
Luând în considerare importanţa efectelor generate prin Încheierea nr. VI
53/22.05.2013, pronunţată de Curtea de Conturi a României ;
Având în vedere prevederile art. 21 alin. 1, 2 şi 3 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:
“ART.21
(1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu
capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept
fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile
teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale
sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.
(2) În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de
primar sau de preşedintele consiliului judeţean.
3) Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o
persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care să
reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor
administraţiei publice locale respective, în justiţie.”
Potrivit prevederilor art. I alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi
de modificare şi completare a unor acte normative:
“În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de
asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la
alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste
entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu
aprobarea: b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale
administraţiei publice locale.”
În conformitate cu dispoziţiile art. 19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii: “Autoritatea contractantă
achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei,
estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte
echivalentul în lei a 30.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii ori lucrări.
Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.”
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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, Vasile Podaru, 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
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publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu mulţumeşte consilierilor locali pentru votul dat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 2 lit. „a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2016
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare
juridică.
Suplimentar 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 144/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în
Municipiul Brad pentru anul 2016 - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din
O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor
finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013,
precum şi unele măsuri fiscal – bugetare se impune modificarea art. 20 al H.C.L. nr.
144/2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad
pentru anul 2016 astfel:
„Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, teren şi impozitul pe mijloacele
de transport datorate pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice şi juridice
pentru anul 2016, până la data de 30 iunie 2016, se acordă o bonificaţie de 10%.”
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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, Vasile Podaru, 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
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hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, 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. „c” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcţie,
respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2016
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2015 privind stabilirea
nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Brad pentru anul 2016.
Suplimentar 3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN
DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD”, Înaltpreasfinţiei Sale Dr. LAURENŢIU
STREZA, Mitropolitul Ardealului - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, 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, Titlul de CETĂŢEAN DE
ONOARE al Municipiului Brad reprezintă cea mai înaltă distincţie civică acordată de
Consiliul Local al Municipiului Brad şi se conferă unor personalităţi marcante, în
conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.97/2008.
Apropiatul eveniment de interes public, care constă în ceremonialul de sfinţire a
Bisericii Ortodoxe Brad - 3,din Cartierul Micro 1 Brad, programat pentru data de 17
aprilie 2016, se va desfăşura sub înaltul patronaj al ÎNALPREASFINŢITULUI Dr.
LAURENŢIU STREZA - Mitropolit al Ardealului. Obiectivul de investiţii „Biserica
Ortodoxă Brad - 3”a fost aprobat prin H.C.L. nr.58/2006 şi autorizat prin Autorizaţia de
Construire nr.82/2006. Acest obiectiv a fost promovat în semn de recunoaştere a dreptului
de acces mai uşor la cultul ortodox al unei mari comunităţi locale din Cartierul Micro-1 şi
de pe străzile periurbane adiacente, realizarea sa beneficiind de susţinerea semnificativă
din partea autorităţilor locale.
Acceptul ÎNALTPREASFINŢITULUI Dr. LAURENŢIU STREZA de a săvârşi
târnosirea Bisericii Brad -3 reprezintă un privilegiu pentru comunitatea brădeană, unde,
ultima prezenţă a unui Mitropolit a avut loc în anul 1934, la târnosirea Bisericii Brad - 1
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.
Studiind biografia INALTPREASFINŢIEI SALE Dr. LAURENŢIU STREZA, se
constată că si-a dedicat întreaga viaţă şi activitate clerică, dezvoltării cultului creştin
ortodox, în toate etapele ascensiunii sale: preot, doctor în teologie, profesor universitar,
arhiereu.
Înalta funcţie de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit Ortodox al Ardealului i-a fost
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încredinţată de Adunarea Naţională Bisericească a Bisericii Ortodoxe Române la data de
3 noiembrie 2005.
Prin întreaga activitate pe tărâmul cultului creştin ortodox, atât în tară, cât şi în
străinătate, (Elvetia, Canada, Germania), ÎNALTPREASFINŢIA SA Dr. LAURENTIU
STREZA – Mitropolit al Ardealului este o personalitate cu recunoaştere naţională şi
internaţională, aducându-şi o largă şi legitimă contribuţie la consolidarea creştinismului şi
la dezvoltarea moralei creştine în rândul societăţii contemporane.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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, Vasile Podaru, 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, Dorel Leaha Ştefan, 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, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar, Florin Cazacu lansează invitaţia pentru toţi domnii consilieri locali
de a participa în data de 17 aprilie 2016 la ceremonia de târnosire a Bisericii de Peste
Luncoi, ceremonie la care va participa însăşi mitropolitul Ardealului, menţionând că la
Brad nu a mai fost prezent un Mitropolit din anul 1934 , an în care a avut loc târnosirea
Bisericii Adormirea Maicii Domnului.
Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan precizează că acordarea Diplomei,
Înaltpreasfinţiei Sale, va avea loc în timpul Liturghiei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2016
privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI
BRAD”, Înaltpreasfinţiei Sale Dr. LAURENŢIU STREZA, Mitropolitul Ardealului .
Suplimentar 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării garsonierei nr.
14 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă
strada Spitalului), judeţul Hunedoara - iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, domnul Vizireanu Cătălin,
beneficiarul contractului de închiriere având ca obiect garsoniera nr. 14, compusă dintr-o
cameră, baie şi hol, cu suprafaţa totală de 11 mp., din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere”,
situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara, prin
adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad nr. 11.401/28.03.2016 a făcut cunoscut
faptul că înţelege să renunţe la contractul de închiriere, locuinţa devenind astfel liberă
pentru a putea fi repartizată.
Precizează că, domnul Vizireanu Cătălin nu figurează cu datorii la chirie, taxe
comune, energie termică şi energie electrică.
Garsoniera este compusă dintr-o cameră cu baie având suprafaţa totală de 11,00 mp..
Întrucât există multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea
unei locuinţe, Domnul Primar, Florin Cazacu, lasă la latitudinea Comisiei sociale din
cadrul Consiliului Local Brad să facă propuneri în acest sens.
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului 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, Dorel Leaha Ştefan, 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, Aurel Vasile Circo, dă cuvântul domnului consilier
local, Bogdan Mihai Ştefan, preşedintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement, pentru a prezenta dosarele persoanelor
care solicită să beneficieze de locuinţe sociale.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan menţionează că în cadrul Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement
au fost analizate 5 dosare şi anume:
- Truţ Olivia Marinela – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 9296/10.03.2016;
- are domiciliul în municipiul Brad, strada Golceşti, nr. 43, judeţul Hunedoara;
- este văduvă, soţul a decedat în anul 2012 într-un accident;
- are doi copii: Truţ Nicoleta Alexandra – 21 ani şi Truţ Alexandru Marinel - 13 ani;
- locuieşte împreună cu părinţii şi fiul minor în casa
proprietatea
părinţilor;
- lucrează ca îngrijitor la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad;
- solicită atribuirea unei locuinţă întrucât locuinţa de domiciliu este situată la depărtare de
locul de muncă, distanţa de 4 km. trebuind să o parcurgă pe jos.
- Lup Simion – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad
sub nr. 30672/11.11.2015;
- are domiciliul în municipiul Brad, strada 1 Iunie, bloc C2 bis, scara 1, apartament 4,
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judeţul Hunedoara;
- este tolerat în spaţiu;
- beneficiază de pensie de invaliditate şi de drepturi băneşti acordate
persoanelor cu handicap;
- solicită atribuirea unei locuinţă întrucât nu are unde locui.
- Borcea Marin – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
22514/05.08.2015;
- are domiciliul în municipiul Brad, sat Mesteacăn, nr. 10, judeţul Hunedoara şi reşedinţa
în municipiul Brad, strada Zorilor, nr. 6, judeţul Hunedoara;
- este pensionar;
- nu are familie sau persoane în întreţinere;
- solicită atribuirea unei locuinţe întrucât nu are unde locui.
- Dan Ioan Marius – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub
nr. 15946/18.09.2014;
- are domiciliul în municipiul Brad, strada 1 Iunie, bloc 2A, scara 1, etaj 4, apartament 30,
judeţul Hunedoara;
- lucrează la S.C. AXIS CORPORATE SECURITY S.R.L.;
- nu are familie sau persoane în întreţinere;
- solicită atribuirea unei locuinţe întrucât nu are unde locui.
- Vicol Mircea – a depus cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
10899/23.03.2016;
- are domiciliul în municipiul Brad, strada Transilvaniei, bloc 4A, apartament 29, judeţul
Hunedoara;
- este pensionar;
- nu are familie sau persoane în întreţinere;
- solicită atribuirea unei locuinţe întrucât nu are unde locui.
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că la analizarea
dosarelor s-au luat în calcul, problemele sociale prezentate, veniturile solicitanţilor,
vechimea cererilor, iar în urma analizării, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement propune ca garsoniera nr. 14 să fie
repartizată domnului Vicol Mircea.
Nemaifiind alte propuneri, domnişoara, Mihaela David, Secretar al Municipiului
Brad, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret, în
conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Aurel
Vasile Circo, a invitat consilierii locali la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Mihaela David, Secretar
al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit procesul verbal.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, a prezentat procesul verbal
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul
Vicol Mircea a obţinut 14 voturi „pentru”, domnul Dan Ioan Marius a obţinut 2 voturi
„pentru”, iar doamna Truţ Olivia Marinela a obţinut un vot „pentru”,iar celelalte două
persoane nici un vot, astfel că garsoniera nr. 14 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat
în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara va fi
repartizată domnului Vicol Mircea.”
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Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, întreabă dacă mai sunt şi alte
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se
poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă,
de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, necesită cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2016
privind aprobarea repartizării garsonierei nr. 14 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere”
situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara .
Punctul nr. 12. Raportul Primarului Municipiului Brad nr. 11.331/25.03.2016
privind starea economică socială şi de mediu a municipiului Brad pe anul 2015.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că Raportul s-a aflat la sala de studiu a
consilierilor, iar după însuşirea sa va fi elaborată şi Scrisoarea Primarului.
Domnii consilieri locali au luat act despre acest Raport.
Punctul nr. 13. Informarea nr. 11.323/25.03.2016 privind cauzele aflate pe rolul
instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare.
Suplimentar 4. Adresa nr. 741/28.03.2016 a S.C. TERMICA BRAD S.A. prin
care societatea consideră oportun sistarea furnizării agentului termic în municipiul Brad
începând cu data de 31.03.2016, la o oră care va depinde de epuizarea stocului de păcură
din depozit, urmare creşterii temperaturilor exterioare şi a prognozei meteo pentru
perioada următoare care indică încălzirea vremii şi depăşiri a valorii de 10 grade C pentru
temperatura medie zi-noapte, precum şi datorită epuizării stocului de păcură estimat pentru
sezonul rece 2015 – 2016 şi comandat la furnizor.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, precizează că se va însuşi
propunerea S.C. TERMICA BRAD aşa cum este prezentată.
Domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C. Termica Brad S.A. arată că mai există
păcură în stoc până în data de 01.04.2016.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că dacă nu s-ar sista furnizarea agentului
termic, ar trebui emise facturi şi pe luna aprilie 2016, iar cetăţenii municipiului nu vor
putea să le plătească fiindcă nu vor mai beneficia de subvenţie, ea acordându-se doar în
perioada sezonului rece noiembrie - martie.
Domnul consilier local Cristian Serafim Leucian întreabă dacă se mai poate relua
furnizarea agentului termic dacă temperaturile vor scădea foarte mult?
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, arată că în acest caz va fi nevoie
de întrunirea Consiliului Local în şedinţă extraordinară, dar este puţin probabil ca
temperaturile să scadă aşa de mult.
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Punctul 14. Diverse.
Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian solicită a se lua măsuri pentru
reabilitarea gardului de la serele de flori de pe strada Spitalului şi pentru curăţarea văii,
precizând că ţânţarii fac mari probleme în acea zonă.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că apreciază interesul domnului consilier
local pentru acea zonă şi menţionează că problematica ridicată este în atenţia
municipalităţii pentru sezonul de primăvară - vară.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că doreşte să aducă la cunoştinţa celor
prezenţi că au existat multe discuţii cu privire la lucrările efectuate de S.C. APA PROD
S.A. Deva, dar în prezent proiectul este realizat fizic în proporţie de 70%, iar într-o lună şi
jumătate se va finaliza lucrarea, rămânând doar drumurile de reparat.
Domnul Primar, Florin Cazacu arată că de 2 ani de când s-a implementat acest
proiect au fost şi situaţii dificile pe diferite străzi din municipiul Brad, cum ar fi strada
Trandafirilor, strada Decebal, strada Horea, dar problemele au fost depăşite şi ca atare
mulţumeşte tuturor celor care au avut răbdare şi înţelegere.
Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că sunt cetăţeni ai municipiului care
doresc să înceapă etapa a II-a a proiectului, respectiv extinderea reţelei de apă în satul
Mesteacăn.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că s-a recepţionat Uzina de Apă de la
Crişcior care este cea mai modernă din judeţul Hunedoara, astfel că în prezent cu
finalizarea Uzinei de Apă, a reţelelor de apă şi canalizare, precum şi a Staţiei de Epurare sa închis perioada de 10 ani de proiecte majore pentru comunitate.
De asemenea, domnul Primar, Florin Cazacu mai arată că în cel mai scurt timp va
prezenta şi Scrisoarea Primarului.
Domnul Primar, Florin Cazacu prezintă consilierilor locali modelul de plăci de pe
toate străzile din municipiul Brad, în forma personalizată cu galben şi negru, plăci care
cuprind o mică lecţie de istorie, o explicaţie legată de personalitatea al cărei nume îl poartă
strada, precum şi stema municipiului.
Domnul consilier local, Mihai Mureş menţionează că toate plăcile de străzi din
oraşele mari cuprind astfel de explicaţii.
Domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo precizează că a participat la
recepţionarea celor 5 staţii de pompare automatizate şi cu sistem SCADA, le-a văzut
funcţionând, dar încă nu sunt finalizate complet.
Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că Spitalul Municipal Brad a trecut
prin procesul de acreditare şi a primit acreditarea.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Aurel Vasile Circo, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 31
martie 2016.
Brad, 31.03.2016

SECRETAR,
MIHAELA DAVID
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