ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat azi, 31 iulie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 31 iulie 2013 s-a făcut în data de 26.07.2013 prin Dispoziţia nr. 377/26.07.2013
emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39, alin.1 şi
alin.3 şi art.68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 26.07.2013, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi, la început 14 consilieri locali în funcţie, ulterior fiind
prezent şi domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely care şi-a anunţat întârzierea.
Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile, a fost absent motivat (concediu de odihnă) iar
domnul Consilier local, Florin Ioan Străuţ a fost absent nemotivat.
În calitate de invitaţi au participat doamna Niţă Adina - Administrator special al
SC „ACVACALOR” SA BRAD – în insolvenţă şi domnul Boghean Emilian –
Consilier juridic al SC „ACVACALOR” SA BRAD - în insolvenţă.
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti din cele patru sate aparţinătoare
municipiului Brad şi anume: domnul Marin Constantin Hărăguş – delegat sătesc la
Ţărăţel, domnul Liviu Groza - delegat sătesc la Ruda Brad, Iulian Simedrea – delegat
sătesc la Mesteacăn şi domnul Pavel Pistrilă – delegat sătesc la Valea Brad.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora - Secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen - Irina Bora - Secretar al
Municipiului Brad constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia, invitându-i pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia Imnul
Naţional al României.
Acest lucru nu a fost posibil deoarece domnul Mircea Crepcia – referent în
cadrul Casei de Cultură Brad - n-a asigurat corespunzător sonorizarea pentru intonarea
Imnului Naţional al României, motiv pentru care domnul Primar, Florin Cazacu, a
dispus sancţionarea acestuia.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad supune spre
aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27.06.2013 care se aprobă cu
majoritate de voturi .
În continuare, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, îl
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invită pe domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, să preia conducerea şedinţei.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, îl roagă pe
domnul Primar, Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2013 a
bugetului municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local
Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace
fixe din inventarul Municipiului Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad – Ediţia a
XII-a - iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în
suprafaţă de 20 mp. situat în Brad str. Libertăţii nr. 8/A – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice – iniţiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
50/2012 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
7. Raport privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul I al anului 2013.
8. Analizarea şi discutarea unor note şi cereri :
- notă a Compartimentului U.L.M nr.10417/24.07.2013
- cererea nr.10167/16.07.2013 a unui grup de cetăţeni ai Municipiului Brad
9. Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt suplimentări la
proiectul ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită suplimentarea ordinii de zi cu
următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a camerei nr. 101 din
,,Blocul 105 garsoniere” de pe str. Spitalului - Municipiul Brad fostului chiriaş – iniţiat
de primarul municipiului Brad.
2. Prezentare adresă SC ENERGY SERV şi proces verbal încheiat la data de
4.07.2013.
3. Prezentare proces verbal încheiat la data de 19.07.2013 cu reprezentanţii
GREEN ENERGY ALLIANCE SRL.
4. Cererea nr. 10685/31.07.2013 a Asociaţiei „Intersecţia 21”.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, supune aprobării suplimentarea propusă şi cu
majoritate de voturi „pentru” se aprobă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, supune aprobării Ordinea de zi în
ansamblul ei şi, cu majoritate de voturi „pentru”, se aprobă.
În continuare se trece la discutarea proiectelor de pe ordinea de zi astfel cum a
fost ea aprobată.
Punctul nr. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul II 2013 a bugetului municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului Local Brad.
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Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, în conformitate cu prevederile art.
49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre
aprobarea Consiliului Local, execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe
lângă execuţia bugetară a anului precedent, fapt pentru care a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Brad şi a
instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad
În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul II 2013 a bugetului local al Municipiului Brad, după cum urmează:
- la venituri în sumă de 9.642.815 lei din care la secţiunea de funcţionare
8.965.874 lei şi la secţiunea de dezvoltare 676.941 lei
- la cheltuieli în sumă de 9.065.295 lei, din care la secţiunea de funcţionare
8.682.295 lei şi la secţiunea de dezvoltare 383.000 lei
- şi un excedent bugetar de 577.520 lei
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul II 2013 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după
cum urmează:
- la venituri în sumă de 4.824.945 lei, toate la secţiunea de funcţionare
- la cheltuieli în sumă de 4.614.942 lei, toate la secţiunea de funcţionare
- şi un excedent bugetar de 210.003 lei
Domnul Consilier local, Dorel Leaha Ştefan 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, Gheorghe Adrian
Duşan dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian întreabă, ce investiţii au fost
făcute până în prezent, dacă se încadrează în lista de cheltuieli aprobată şi, mai întreabă
dacă a început reabilitarea PT1.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că investiţiile s-au derulat conform
Programului anual de investiţii şi precizează că acum este supusă discuţiei şi aprobării
execuţia bugetară pe trimestrul II 2013 a bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor
şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad şi nicidecum bugetul.
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Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, solicită ca doamna Gabriela
Petrean - contabil şef să precizeze unde sunt cuprinse investiţiile.
Doamna Gabriela Petrean - contabil şef precizează că investiţiile sunt cuprinse
la capitolul cheltuieli de capital, iar reabilitarea PT1 nu a început încă.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că nu a început reabilitarea PT1
deoarece încă nu este semnat contractul de finanţare. Mai mult, menţionează că
reabilitarea punctelor termice este prinsă în Planul Naţional de Termoficare.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că dumnealui nu
este de acord cu alocarea sumei de 8 miliarde lei vechi pentru reabilitarea PT1, motiv
pentru care se va abţine la acest proiect de hotărâre.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii
consilierilor în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 1
abţinere (Cristian Serafim Leucian), 1 consilier local „lipsă vot” (Fabius Tiberiu
Kiszely), 1 consilier local absent motivat (Aurel Vasile Circo) şi 1 consilier local absent
nemotivat (Florin Ioan Străuţ), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.73/2013
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2013 a bugetului
municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local
Brad .
Punctul nr. 2 Proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi
casarea unor mijloace fixe din inventarul Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Referatul
nr.10198/17.07.2013 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate prin care solicită
aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe care au o uzură morală şi
fizică de 100%, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.
Precizează că valoarea mijloacelor fixe propuse la casare este de 19.261,62 lei.
Menţionează că la fiecare mijloc fix propus spre casare există câte o notă de
constatare a stării tehnice a acestora precum şi Procesul verbal care avizează casarea
lor.
Domnul Consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
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care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă mai sunt alte discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, finanţe, contabilitate, impozite şi
taxe locale şi Compartiment juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
Doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două
treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri loc.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 1
consilier local lipsă vot (Fabius Tiberiu Kiszely), 1 consilier local absent motivat (Aurel
Vasile Circo) şi 1 consilier local absent nemotivat (Florin Ioan Străuţ) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2013 privind scoaterea din funcţiune şi casarea
unor mijloace fixe din inventarul Municipiului Brad
Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor
Municipiului Brad – Ediţia a XII-a.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr. 8995/19.06.2013
Casa de Cultură Brad a prezentat în şedinţa Consiliului Local Brad din luna iunie 2013
un Program orientativ al Zilelor Municipiului Brad – Ediţia a XII-a.
Acest Program obţinând un acord de principiu din partea Consiliului Local şi
ţinând cont de faptul că sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad a devenit o tradiţie în
localitatea noastră, ajungând deja la Ediţia a XII – a, a decis ca în acest an aceasta să se
desfăşoare în perioada 9-11 august 2013, conform Programului principalelor manifestări
cultural - educative, artistice şi sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad
nr. 6/2013.
În acest scop a propus alocarea sumei de 140.000 lei, sumă la care se adaugă
veniturile provenite din sponsorizări cu aceeaşi destinaţie.
În articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus Programul manifestărilor ce se
vor desfăşura cu prilejul sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XII - a, iar în
art. 4 al proiectului de hotărâre a propus ca alături de comisia constituită potrivit
dispoziţiei primarului să fie cooptaţi şi cinci consilieri din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Brad.
Domnul Consilier local, Dorel Leaha Ştefan, 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,
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conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat domnul Consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. domnul Consilier local,
Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local, Gheorghe Adrian
Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local, Dorel Ştefan Leaha, precizează că cei 140 mii lei sunt
bani bugetaţi şi solicită, în măsura în care se poate, comisiei de organizare să facă
economii şi să nu depăşească suma alocată.
Domnul Consilier local, Ionel Daniel Adam, solicită includerea în program a unui
meci de fotbal „Old Boys” dintre C.S „Armata-Aurul” Brad şi Corvinul Hunedoara pe
terenul de la Stadion, cu precizarea ca, la începutul acestui meci, să joace şi copiii care
se antrenează la Arena 100 Brad. Precizează că în acest sens şi-au exprimat dorinţa
părinţii acestor copii.
În replică, domnul Primar, Florin Cazacu, explică oportunitatea aprobării alocării
sumei de 140 mii lei. În acest sens precizează că suma propusă este una maximală care
sub nici o formă nu va fi depăşită, dimpotrivă, aceasta va fi reconstituită, în parte, în
urma donaţiilor şi sponsorizărilor care urmează a se cuprinde, prin rectificare bugetară
locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Brad, numai după încasarea
lor. Menţionează că, comisia constituită în vederea sărbătoririi Zilelor Municipiului
Brad ediţia a XII-a va prezenta în şedinţa de consiliu viitoare o informare cu privire la
această sumă.
Referitor la meciul „Old Boys” dintre C.S „Armata-Aurul” Brad şi Corvinul
Hunedoara, precizează că vor mai discuta şi vor găsi soluţia optimă pentru a se încadra
în programul deja stabilit.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, precizează că dumnealui nu
este de acord cu suma propusă. Consideră că 800 milioane lei vechi ar fi suficient
pentru sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, ediţia a XII-a, iar dacă va fi supusă
aprobării o sumă mai mare dumnealui se va abţine de la vot.
Domnul Consilier local, Mihai Mureş, precizează că nu ar trebui să se întrerupă
sărbătorirea acestui eveniment care a devenit tradiţie, ajungând în acest an la Ediţia a
XII-a.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, solicită consilierilor locali să facă
propuneri pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Brad
pentru a face parte din comisia de organizare a Zilelor Municipiului Brad, ediţia a XIIa.
Domnul Consilier local, Ioan Hărăguş propune ca din comisia de organizare a
Zilelor Municipiului Brad, ediţia a XII-a să facă parte preşedinţii celor 5 comisii de
specialitate ale Consiliului local.
Domnul Consilier local, Mihai Mureş, solicită ca dumnealui să fie înlocuit cu
domnul Consilier local, Vasile Podaru, deoarece dânsul, în perioada respectivă se va
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afla în concediu de odihnă.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 4 din hotărâre.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea
Incău, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit un proces-verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, a prezentat procesul verbal întocmit
cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat au fost aleşi să
facă parte din comisia de organizare a Zilelor Municipiului Brad, ediţia a XII-a, cu 14
voturi „pentru”, următorii consilieri locali: Vasile Aurel Circo, Fabius Kiszely Tiberiu,
Bogdan Mihai Ştefan, Vasile Podaru şi Gheorghe Adrian Duşan.”
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului Buget, finanţe, contabilitate, impozite şi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii membrilor prezenţi, respectiv 8 consilieri.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, 1
abţinere (Cristian Serafim Leucian), 1 consilier local „lipsă vot” (Fabius Tiberiu
Kiszely), 1 consilier local absent motivat (Aurel Vasile Circo) şi 1 consilier local absent
nemotivat (Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.75/2013
privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad – Ediţia a XII-a.
Punctul nr.4. Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a
unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp. situat în Brad str. Libertăţii nr. 8/A.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Referatul nr.10296/22.07.2013
Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei
Municipiului Brad face cunoscut faptul că pe str. Libertăţii, nr. 8/A a devenit liber un
spaţiu în suprafaţă de 20 mp. care a fost închiriat de Partidul România Mare.
Datorită restanţelor mari acumulate la chirie, chiriaşul a fost acţionat în instanţă,
iar prin sentinţa civilă nr.328/28.03.2013 a fost obligat la plata datoriei şi evacuarea din
acest spaţiu.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 20 mp. situat în Brad str.
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Libertăţii nr. 8/A, cu destinaţia de sediu de Asociaţie de proprietari.
În acest sens, a propus aprobarea preţului de pornire a licitaţiei de 5,30
lei/mp./lună chirie care s-a stabilit ţinând cont de tarifele reglementate prin HCL nr.
134/2012 privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Brad.
A propus, de asemenea, aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea
licitaţiei publice, precum şi componenţa comisiei de licitaţie.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea celor solicitate.
Domnul Consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul Consilier local, Gheorghe Adrian Duşan dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, solicită consilierilor locali să facă
propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului
Brad pentru a face parte din comisia de licitaţie.
Domnul Consilier local, Dorel Leaha Ştefan, propune ca din comisia de licitaţie
să facă parte domnul Consilier local, Vasile Podaru.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea
art. 4 din hotărâre.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea
Incău, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit un proces-verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, a prezentat procesul verbal întocmit
cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat a fost ales să facă
parte din comisia de licitaţie cu 14 voturi „pentru” domnul consilier local, Vasile
Podaru.
A intrat în sală domnul Consilier local, Fabius Tiberiu Kiszely.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
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locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 cons.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”,
1 consilier local absent motivat (Vasile Aurel Circo) şi 1 consilier local absent
nemotivat (Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.76/2013
privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp. situat
în Brad str. Libertăţii nr. 8/A.
Punctul nr.5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor
de transport pentru cadrele didactice.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere propunerile făcute
de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad, precum
şi de către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad de a deconta
contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului
didactic, care se deplasează de la localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în
municipiul Brad) şi retur, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenţionat pe luna iunie 2013 în sumă de
4.391,78 lei după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
524 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu”– Şcoala Generală ,,Mircea Sântimbreanu”
1.536 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” – Şcoala Generală ,,Horea,Cloşca şi Crişan”
1.022,06 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
1.309,72 lei
Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti de către cele două Centre bugetare numai după virarea sumelor din
bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul Consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local,
Mihai Mureş dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe
locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
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consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier local absent motivat (Vasile Aurel Circo) şi 1 consilier local absent nemotivat
(Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.77/2013 privind
aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Punctul nr.6. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr. 50/2012.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere Referatul
nr.10426/24.07.2013 al Serviciului de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Brad prin care se solicită modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local Brad nr. 50/2012, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus cele solicitate.
Această hotărâre se impune a fi modificată datorită înlocuirii a doi membri din
comisia aprobată, domnul Ciur Gheorghe fost consilier local, respectiv doamna
Dubalaru Mirela – fost profesor psiholog la Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad.
Faţă de cele de mai sus lasă la latitudinea Consiliului Local Brad numirea unui
nou consilier local în această comisie, iar în locul doamnei Dubalaru Mirela a propus pe
doamna Borlea Adriana – psiholog titular la Şcoala Generală ,,Mircea Sântimbreanu”
Brad.
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, Mircea Incău, întreabă dacă mai sunt alte discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, solicită consilierilor locali să facă
propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului
Brad pentru a face parte din Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Brad.
Domnul Consilier local, Mihai Mureş, propune ca din Consiliul Comunitar
Consultativ al municipiului Brad să facă parte domnul Consilier local, Bogdan Mihai
Ştefan.
Doamna Carmen- Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor
locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 4 din
hotărâre.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, anunţă luarea unei pauze pentru
întocmirea buletinelor de vot.
După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea
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Incău, a invitat consilierii la vot.
După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu Secretarul Municipiului Brad au
numărat voturile şi au întocmit un proces-verbal.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, a prezentat procesul verbal întocmit
cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat a fost ales să facă
parte din Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Brad cu 15 voturi „pentru”
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan.
Doamna Consilier local, Ancuţa Florentina Răpcău, care face parte din Consiliul
Comunitar Consultativ al municipiului Brad propune următorul amendament:
schimbarea numelui dumneaei din Răpcău în Miheţ, urmare căsătoriei, prezentând în
acest sens actul de identitate”.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, supune la vot aprobarea
amendamentului propus şi cu unanimitate de voturi se aprobă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii
membrilor prezenţi, respectiv 8 membri.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier local absent motivat (Vasile Aurel Circo) şi 1 consilier local absent nemotivat
(Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 78/2013 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 50/2012.
Punctul nr. 1 suplimentar. Proiectul de hotărâre privind
repartizarea
camerei nr. 101 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului,
nr. 2.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, 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 Ahrisăvoaie Sorin Cristian
prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.10365/23.07.2013 a
solicitat o nouă repartiţie pentru camera nr.101 din ,,Blocul 105 garsoniere” de pe str.
Spitalului din Municipiul Brad, motivând că fiind plecat din ţară nu s-a putut prezenta
pentru prelungirea contractului de închiriere nr. 5308/11.05.2005.
Prin Referatul nr.10541/26.07.2013 Biroul pentru administrarea domeniului
public şi privat precizează că fostul chiriaş nu are datorii la plata chiriei, a taxelor
comune şi a energiei termice, propunând astfel acordarea unei noi repartiţii pentru
camera 101.
Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea unei noi repartiţii a camerei nr. 101 din ,,Blocul 105 garsoniere” de pe str.
Spitalului fostului chiriaş.
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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, Mircea Incău, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două
treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie, respectiv 11 consilieri
locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Mircea Incău, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier local absent motivat (Vasile Aurel Circo) şi 1 consilier local absent nemotivat
(Florin Ioan Străuţ) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 79 /2013 privind
repartizarea camerei nr. 101 din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad ,
str. Spitalului, nr. 2.
Se trece la analizarea şi discutarea Raportului privind activitatea asistenţilor
personali pe semestrul I al anului 2013, care a fost depus spre studiu la camera
consilierilor şi de care au luat act.
Se trece la analizarea şi discutarea notei a Compartimentului U.L.M
nr.10417/24.07.2013 prin care se aduce la cunoştinţa domnilor consilieri că Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”
întrunită în şedinţa din data de 16.07.2013, a aprobat modificarea preţului pentru apa
potabilă şi a tarifului pentru canalizare-epurare începând cu data de 01.08.2013,
conform avizelor privind modificarea preţurilor şi a tarifelor la serviciile publice de
alimentare cu apă şi de canalizare pentru S.C. APA PROD S.A., Deva, emise de către
A.N.R.S.C Bucureşti.
Se precizează că noile preţuri sunt cele aprobate prin Hotărârea nr.12/2013 a
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST
HUNEDOARA” adică
pentru apa potabilă:
- 4,10 lei/mc pentru populaţie, inclusiv T.V.A.;
-3,31 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv T.V.A..
pentru canalizare – epurare:
-1,82 lei/mc pentru populaţie, inclusiv T.V.A.;
- 1,47 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv T.V.A..
Domnii consilieri au luat act de cele prezentate.
Se trece la analizarea şi discutarea - Cererii nr.10167/16.07.2013 a unui grup
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de cetăţeni ai Municipiului Brad. Prin această cerere locuitorii de pe străzile: Oituz,
Zarand, Unirii şi Măgura îşi exprimă nemulţumirea pentru felul în care este gospodărită
str. Horea.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că până la momentul discutării în
şedinţa de consiliu, executivul Primăriei municipiului Brad a rezolvat cea mai mare
parte din problemele cu care se confruntă locuitorii acestei străzi şi anume: au fost
montate indicatoarele de circulaţie pentru „limitare de viteză la 30 km/h”, s-a realizat
canalizarea pe str. Horea, iluminatul public, salubrizarea a fost preluată de operatorul
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timişoara, decolmatarea canalului dinspre str.
Zarand - Oituz, urmând ca în limita posibilităţilor financiare să se repare cu asfalt
trotuarele.
Se trece la analizarea şi discutarea - adresei SC ENERGY SERV şi a
procesului verbal încheiat la data de 4.07.2013 prin care se prezintă propunerea cu
privire la realizarea unei centrale de cogenerare pe biomasă în municipiul Brad cu
precizarea că mai multe detalii pot fi furnizate doar în urma încheierii unui contract de
performanţă energetică ce va garanta un cost al Energiei termice pentru oraş, domnii
consilieri locali au luat act.
Se trece la analizarea şi discutarea - procesului verbal încheiat la data de
19.07.2013 cu reprezentanţii GREEN ENERGY ALLIANCE SRL, domnii consilieri
locali au luat act.
Se trece la analizarea şi discutarea - Cererii nr. 10684 a Asociaţiei „Intersecţia
21” pentru copii cu dizabilităţi, care este o asociaţie a părinţilor copiilor cu dizabilităţi şi
care solicită să le fie puse la dispoziţie sălile în care în prezent îşi desfăşoară activitatea
pentru a-şi stabili sediul Asociaţiei „Intersecţia 21” pentru copii cu dizabilităţi. Având în
vedere că până în prezent şi-au desfăşurat activitatea în sălile din incinta internatului
aparţinând Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad, domnii consilieri locali sunt de
acord cu cele solicitate iar în şedinţa ordinară de consiliu ulterioară se va iniţia un
proiect de hotărâre în acest sens.
Se trece la punctul DIVERSE.
Domnul Primar, Florin Cazacu prezintă Memorandumul Ministerului Culturii
cu tema : Luarea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului cultural naţional
mobil gestionat de muzee administrate de societăţi comerciale aflate sub
autoritatea Ministerului Economiei prin care se propune pentru a se aproba de către
Guvernul României trecerea patrimoniului Muzeului Naţional Tehnic „Prof. Ing.
Dimitrie Leonida” şi al colecţiei Muzeului Aurului din Brad - ambele administrate de
societăţi comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Economiei - în domeniul public
al statului şi în administrarea unei autorităţi a administraţiei publice locale sau centrale.
În continuare, domnul Primar Florin Cazacu, dă citire Memoriului înaintat de
către Primăria municipiului Brad, Guvernului României la care au fost ataşate : HCL
nr. 37/2008 privind preluarea în vederea exploatării de la SC CONVERSIM SA
BUCUREŞTI clădirii Muzeului „Aurului Brad” şi a punctului turistic subteran.,
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Certificatul de înregistrare a mărcii „Descoperă strălucirea aurului” şi Protocolul de
cooperare privind obiectivul „MUZEUL AURULUI” din Brad încheiat între părţile:
CNCAF „MINVEST” SA Deva, Judeţul Hunedoara, Municipiul Brad şi Instituţia
Prefectului Judeţului Hunedoara. Solicită domnilor consilieri acordul de a continua
demersurile în sensul preluării în administrare a „MUZEUL AURULUI” din Brad.
Domnul Consilier local, Mihai Mureş, precizează că după toate luptele care s-au
dus pentru ca acest Muzeu să rămână în Brad nu este de conceput să fie administrat de
către altă autoritate.
Domnii consilieri sunt de acord, în unanimitate, cu continuarea demersurilor
pentru administrarea Muzeului Aurului din Brad de către administraţia publică locală.
Domnul Primar, Florin Cazacu, în continuare propune organizarea unei dezbateri
publice pentru realizarea unei Centrale Termice în municipiul Brad, sens în care solicită
Comisiei de evaluare a ofertelor desemnată prin H.C..L nr. 41/2012 să înceapă
demersurile în acest sens.
Domnul Delegat sătesc, Liviu Groza, solicită ajutor pentru refacerea zidului de
sprijin de la vale, deoarece s-a prăbuşit şi pentru îndepărtarea buruienilor de pe
marginea drumului.
Domnul Consilier local, Cristian Serafim Leucian, solicită ca Poliţia locală să ia
măsuri împotriva căruţaşilor care circulă după bunul lor plac prin oraş şi, mai mult de
atât, după ce caută în tomberoane, le lasă împrăştiate. Solicită în numele cetăţenilor de
pe str. Trandafirilor să se ia măsuri la serele de flori, deoarece sunt foarte degradate,
gardul stă să se dărâme iar în interiorul lor s-au adunat câini comunitari iar noaptea
dorm acolo oamenii străzii. Mai solicită refacerea străzii după săpăturile făcute pentru
conductele de apă.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în ceea ce priveşte câinii
comunitari, aceştia sunt gestionaţi de Serviciul Public Judeţean, că urmează a se face
canalizarea pe acea stradă, motiv pentru care se amână reabilitarea iar în ceea ce
priveşte serele de flori se vor lua măsuri.
Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Mircea Incău, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de
31.07.2013.
Brad, 31.07.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

MIRCEA INCĂU

CARMEN-IRINA BORA
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