ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES–VERBAL

încheiat azi, 08 februarie 2010 cu ocazia şedinŃei
Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa de îndată s-a
făcut în data de 08 februarie 2010 prin DispoziŃia nr. 272/08.02.2010 emisă de
Primarul municipiului Brad, conform art.39, al.1 şi 4 şi art.68 al.1 din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Consilierii au fost anunŃaŃi telefonic în data de 08.02.2010.
La şedinŃă au fost prezenŃi 13 consilieri locali din cei 17 în funcŃie, 4 consilieri
fiind absenŃi motivat (Duşan Gheorghe Adrian, Ştefan Bogdan Mihai, Oprişa Florin
Ioan, Costina Ionel Zeno).
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes
– secretar al municipiului Brad.
În calitate de invitaŃi au participat domnul Gheorghe Dărău - director al SC
Acvacalor SA Brad şi domnul Sorin Leucian- inginer-şef al SC Acvacalor SA Brad.
Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei de consiliu,
considerând-o legal constituită şi îl invită pe domnul consilier Hărăguş Marin
Constantin– care a fost ales preşedinte de şedinŃă în cursul lunii decembrie 2009 să
preia conducerea lucrărilor şedinŃei de consiliu.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire
proiectului ordinii de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea avalizării a două bilete la ordin
emise de către SC Acvacalor SA Brad în vederea asigurării plăŃii combustibilului
pentru producerea energiei termice pentru populaŃia municipiului Brad.
2.
Adresa nr. 360/07.02.2010 a SC Acvacalor SA Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul ordinii de zi care se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea avalizării a
două bilete la ordin emise de către SC Acvacalor SA Brad în vederea asigurării plăŃii
combustibilului pentru producerea energiei termice pentru populaŃia municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar, Florin Cazacu,
pentru a da citire proiectului de hotărâre şi a expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu în primul rând mulŃumeşte domnilor consilieri
pentru prezenŃă şi precizează că în urma solicitării făcută de către SC Acvacalor SA
Brad de a avaliza două bilete la ordin în valoare de 750.000 lei fiecare reprezentând
contravaloarea unei cantităŃi de aprox. 800 tone de păcură contractată între SC
ALSON COM TRADING SRL şi SC ACVACALOR SA BRAD precum şi a

solicitării făcute de către SC Alson Com Trading SRL Otopeni prin care solicită
restituirea biletelor la ordin avalizate până în data de 8.02.2010, a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre .
Mai precizează că avalizarea biletelor la ordin s-a făcut ca o măsură luată în
regim de urgenŃă pentru asigurarea combustibilului în vederea furnizării energiei
termice populaŃiei municipiului Brad pe perioada sezonului rece.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că SC Acvacalor SA Brad –
societate sub autoritatea Consiliului local a emis biletele la ordin iar autoritatea
deliberativă – Consiliul local trebuie să le avizeze şi totodată să împuternicească
primarul municipiului Brad pentru a avaliza cele două bilete la ordin.
Mai menŃionează că în data de 02.02.2010 o delegaŃie formată din domnul
Dărău Gheorghe - director al SC Acvacalor SA Brad, domnul viceprimar al
municipiului Brad – Circo Aurel Vasile şi domnul Bălău Gheorghe - inspector la
compartimentul ULM din cadrul Primăriei municipiului Brad s-au deplasat la
Bujoreni, jud. Vălcea la sediul SC Alson Com Trading SRL pentru a negocia
modalitatea de derulare a contractului de furnizare a păcurii în municipiul Brad.
În altă ordine de idei precizează că acum este şi credit şi contract de furnizare a
păcurii şi în mod normal furnizarea căldurii în municipiul Brad ar trebui să se
desfăşoare în condiŃii normale dar se întâmpină greutăŃi în privinŃa transportului
păcurii deoarece în judeŃul Prahova există Cod portocaliu şi circulaŃia maşinilor peste
3,5 tone este interzisă datorită viscolului şi nămeŃilor.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că acest cod este anunŃat
până la orele 24.00.
Domnul primar precizează că dumnealui s-a gândit să ia legătura cu organele
de poliŃie pentru a permite accesul şi pentru a însoŃi aceste maşini transportatore dar
probabil că această intervenŃie va fi fără efect. Totodată îi solicită domnului director
Dărău Gheorghe să ia măsuri ca aceste maşini transportatoare să fie la orele 24.00 la
limita judeŃului Prahova şi nu cumva să pornească din Brad la acea oră.
Domnul primar Florin Cazacu solicită domnilor consilieri ca dumnealor în
calitatea lor de autoritate şi de persoană autorizată să informeze corect cetăŃenii
despre toate problemele legate de funcŃionarea sistemului de furnizare a energiei
termice în municipiul Brad ( cu riscuri, cu avalizări de bilete la ordin, cu demisii de
conducere etc...).
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel întreabă ce se va întâmpla dacă nu se va
putea achita contravaloarea acestor bilete la ordin.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că s-au avut în vedere toate aspectele
şi că în interiorul celor 60 de zile prevăzute în contract, aceste sume vor fi plătite din
banii care vor fi prinşi la capitolul subvenŃii în bugetul local pe anul 2010, buget
care se va adopta în curând .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din
aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte
de şedinŃă supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi cu 13 voturi „pentru”, şi 4
consilieri absenŃi motivat (Duşan Gheorghe Adrian, Ştefan Bogdan Mihai, Oprişa
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Florin Ioan, Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr. 14/2010 privind
aprobarea avalizării a două bilete la ordin emise de către SC Acvacalor SA
Brad în vederea asigurării plăŃii combustibilului pentru producerea energiei
termice pentru populaŃia municipiului Brad .
Se trece la discutarea Adresei nr. 360/07.02.2010 a SC Acvacalor SA Brad
prin care se aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri situaŃia existentă în momentul de
faŃă la SC Acvacalor SA Brad şi anume că în 07.02.2010 stocul era de 90 to ceea ce
repprezintă o funcŃionare a centralei termice până cel mai târziu în data de
10.02.2010 ora7.00.
În altă ordine de idei conducerea societăŃii susamintite vine cu câteva
propuneri pentru a se putea asigura continuitatea furnizării cu energie termică în
sistem centralizat pentru municipiul Brad faŃă de care domnii consilieri au luat act
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată pentru data de
08.02.2010.
Brad, 08.02.2010
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Hărăguş Marin Constantin

SECRETAR
Epure Agnes
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