ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES–VERBAL
încheiat azi, 11 ianuarie 2012 cu ocazia şedinţei
Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinţa de îndată s-a făcut în data de 10
ianuarie 2012 prin Dispoziţia nr.19/10.01.2012 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art.39, al.4 şi
art.68 al.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Consilierii au fost anunţaţi telefonic în data de 09.12.2011.
La şedinţă au fost prezenţi 15 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, 2 consilieri
fiind absenţi motivat ( Suciu Ovidiu, Benea Răpcău Ancuţa).
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela – secretar al
municipiului Brad .
Domnul primar Florin Cazacu mulţumeşte domnilor consilieri pentru prezenţă.
Doamna Galea Mirela – secretar al municipiului Brad declară deschise lucrările şedinţei de
consiliu, considerând-o legal constituită şi îl invită pe domnul preşedinte de şedinţă să ocupe loc în
prezidiu pentru a prelua conducerea şedinţei de consiliu .
Domnul preşedinte de şedinţă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică în vederea
reprezentării Consiliului local al municipiului Brad în procesul cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului.
2. Adresa nr. 8/05.01.2012 a Colegiului Naţional „Avram Iancu”Brad.
3. Adresa nr. 220/10.01.2012 a Inspectoratului Şcolar al judeţului Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt completări la Proiectul Ordinii de Zi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită introducerea în Proiectul Ordinii de zi a următoarei adrese:
Adresa nr.18/10.01.2012 a Grădiniţei cu Program Prelungit „Floare de Colţ” Brad – propunere
aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă supune aprobării proiectul ordinii de zi împreună cu completarea
propusă care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de
asistenţă juridică în vederea reprezentării Consiliului local al municipiului Brad în procesul cu
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da citire
proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive dumnealui fiind unul dintre iniţiatori.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că potrivit Contractului de Grant RO 2005/017539.04.01.04.01.41, Consiliul local al municipiului Brad a beneficiat de o finanţare nerambursabilă în
sumă de 824.199,74 euro care a fost utilizată pentru realizarea proiectului
“ Reabilitare Staţie de
Epurare a apelor uzate din municipiul Brad” iar valoarea Contractului de finanaţare a fost de 1.149.541.95
euro. Proiectul s-a derulat în perioada 2005-2010, iar la finalizarea acestuia s-a depus Raportul Financiar
final prin care s-a justificat modul în care s-a folosit finanţarea nerambursabilă care a reprezentat 79,66%
din valoarea cheltuielilor eligibile iar aceasta a fost asigurată în proportie de 75% Fonduri PHARE-2005 şi
25% Fonduri de la bugetul de stat. Diferenţa de 20,34% din cheltuielile eligibile precum şi cheltuielile
neeligibile între care TVA- ul pentru întregul proiect trebuiau susţinute ca şi cofinanţare de la bugetul
local.
Ca urmare a neîncadrării cheltuielilor reale în prevederile unor linii bugetare şi a neacceptării unor
redistribuiri între linii bugetare în interiorul aceluiaşi subcapitol bugetar, Raportul Financiar final nu a
fost avizat favorabil de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională 5 Vest Timişoara şi nu a fost aprobat
de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, decât la nivelul strict al prevederilor pe aceste
linii bugetare. S-a încercat pe cale amiabilă concilierea, dar pentru că Autoritatea de Implementare (ADR
5 Vest) consideră că proiectul corespunde din punct de vedere tehnic dar nu şi din punct de vedere
financiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a promovat o acţiune în instanţă prin care

Consiliul Local al municipiului Brad să fie obligat la plata sumei de 137.636,76 euro fonduri Phare şi
186.923,51 ron cofinanţare de la bugetul de stat.
Întrucât prezenta cauză este de o complexitate deosebită, ţinând seama si de Referatul
nr.61/04.01.2012 al consilierului juridic din cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al
municipiului Brad din care rezultă că pe rolul Curţii de Apel Bucureşti se află cauza ce formează obiectul
dosarului nr.9484/2/2011, în care Consiliul local al municipiului Brad are calitatea de pârât, fiind chemat
în judecată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi necesitatea angajării unui
avocat care să reprezinte Consiliul Local al municipiului Brad s-a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care s-a propus încheierea unui contract de asistenţă juridică cu un avocat care are experienţă în
soluţionarea litigiilor de contencios administrativ şi fiscal. Pentru semnarea contractului de asistenţă
juridică s-a lăsat la latitudinea Consiliului Local să desemneze o persoană în acest sens.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre
prezentat.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu care a fost şi managerul de proiect precizează că
procesul fiind de o mare complexitate e nevoie de argumente temeinice pentru susţinerea cauzei, motiv
pentru care se impune angajarea unui bun avocat. Precizează că se va ocupa de tot ceea ce implică
soluţionarea acestui dosar, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.
Domnul consilier Ciur Gheorghe întreabă dacă corespondenţa care a fost făcută de echipa de
realizare a proiectului de-a lungul derulării proiectului a fost vizată de vreun consilier juridic.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că în grupul de executare a proiectului nu a
fost prevăzută necesitatea existenţei vreunui consilier juridic, menţionând totodată că nu au întâmpinat
până la finalul proiectului probleme de natură juridică.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian solicită să i se precizeze de ce s-au făcut cheltuieli
suplimentare la anumite linii bugetare dacă nu s-au făcut în prealabil notificari aşa cum prevedea
Contractul de Grant.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că aceste notificări s-au făcut, dar, din păcate
ulterior folosirii banilor deoarece realizarea investiţiei nu putea fi împiedicată ( acesta având un anumit
termen de realizare), dacă nu se realiza în termenul prevăzut în contract consecinţele ar fi fost mult mai
nefaste.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că dumnealui a participat personal la cele două
concilieri care au avut loc la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, că niciodată
Ministerul nu a manifestat rea voinţă, dar, din partea ADR VEST Timişoara, care era autoritatea de
implementare nu au avut sprijin deloc. Mai precizează că ceea ce se reproşează de către minister este
întârzâierea solicitării pentru redistribuirea sumei. Menţionează că a fost o disfuncţiune între echipa de
realizare a proiectului şi cea de implementare, ADR Vest Timişoara având o opţiune deja formată, aceea
că raportul final al proiectului nu corespunde din punct de vedere financiar.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel precizează că nu s-au făcut corelări între Studiul de
fezabilitate şi proiectul tehnic.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că motivul convocării de îndată a Consiliului local
pentru această zi este faptul că în data de 25 ianuarie 2012 este fixat primul termen de judecată şi ca atare
trebuie aprobată de urgenţă această hotărâre.
În urma acestor discuţii domnul consilier Mureş Mihai propune împuternicirea domnului
viceprimar Circo Aurel Vasile pentru a semna Contractul de asistenţă juridică.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea făcută de către domnul consilier Mureş
Mihai şi cu unanimitate de voturi se aprobă.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul
Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenţi motivat (Suciu Ovidiu,
Benea Răpcău Ancuţa) se adoptă Hotărârea nr. 1/2012 privind aprobarea încheierii unui contract de
asistenţă juridică în vederea reprezentării Consiliului local al municipiului Brad în procesul cu
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume:

Adresa nr. 8/05.01.2012 a Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad prin care se înaintează,
spre aprobare, Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013. Este prezentată ca anexă la
Metodologie în cadrul Proiectului planului de şcolarizare şi Reţeaua propusă pentru 2012-2013 a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică. Tot din anexele la Metodologie
prezentate rezultă că Şcoala Primară de la Valea Brad începând cu anul şcolar 2012-2013 nu va mai
funcţiona datorită numărului scăzut de copii - de care domnii consilieri au luat act şi au dat un aviz de
principiu favorabil.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume:
Adresa nr. 220/10.01.2012 a Inspectoratului Şcolar al judeţului Hunedoara prin care se solicită
ca până în data de 16.01.2011 ora 16.00 să se transmită din partea autorităţii administraţiei publice locale
solicitarea de aviz pentru „Proiectul planului de şcolarizare şi reţeaua unităţilor de învăţământ pentru anul
şcolar 2012-2013. În urma discuţiilor purtate domnii consilieri au hotărât că-şi menţin punctul de vedere
pentru Reţeaua şcolară propusă pentru anul 2012-2013 care a fost transmis Inspectoratului Şcolar al
Judeţului Hunedoara prin adresa nr. 15160/30.11.2011 ca urmare a dezbaterilor avute în şedinţa ordinară a
Consiliului local din data de 30.11.2011. Mai stabilesc că se va solicita Colegiului Naţional „Avram
Iancu” Brad să convoace Consiliul de administraţie pentru a stabilii propunerea privind denumirea unitãţii
de învãţãmânt începând cu anul şcolar urmãtor şi să înainteze solicitarea, însoţitã de fundamentarea
necesarã, spre aprobare, administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobatã cu modificãri şi
completãri prin Legea nr. 48/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
După primirea propunerii, autoritatea deliberativă va adopta o hotărâre de consiliu de aprobare a
denumirii unităţii de învăţământ cu menţionarea explicită a nivelului şcolarizat în conformitate cu
prevederile Ordinului OMECTS nr. 6564/13.12.2011 în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2012.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume:
Adresa nr.18/10.2012 a Grădiniţei cu Program Prelungit „Floare de Colţ” Brad prin care
se înaintează spre aprobare propunerea de denumire a unităţii de învăţământ pentru educaţie timpurie. În
urma analizării adresei domnii consilieri hotărăsc că pentru şedinţa ordinară a Consiliului local din luna
ianuarie 2012 se va iniţia proiectul de hotărâre pentru aprbarea denumirii unităţii de învăţământ cu
menţionarea explicită a nivelului şcolarizat în conformitate cu prevederile Ordinului OMECTS nr.
6564/13.12.2011.
Domnul consilier Manea Iosif aduce la cunoştiinţa domnilor consilieri faptul că la intersecţia str.
Vânătorilor cu str. G-ral Vasile Milea a dispărut semnul de circulaţie care indica Staţia de autobuz,
menţionând că la orele devârf se produc acolo adevărate ambuteiaje.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizează că ar trebui gândite nişte „sensuri unice”.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că circulaţia rutieră, în municipiul Brad prezintă cele
mai mari probleme. Mai precizează că se va solicită avizul Poliţiei pentru a putea amplasa acolo un
indicator care să indice Staţie de autobuz, cu excepţia maşinilor care aprovizionează magazinele existente
acolo.
Domnul consilier Podaru Vasile solicită amplasarea unei oglinzi retrovizoare la intersecţia str.
Decebal cu Str. Vânătorilor mai sus de sediul SC Acvaclor SA Brad.
Nemaifiind alte discuţii domnul preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei Consiliului
local al municipiului Brad convocată de îndată pentru data de 11.01.2012.
Brad, 11.01.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ŞTEFAN BOGDAN MIHAI

SECRETAR
GALEA MIRELA

