ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 15.09. 2010 cu ocazia şedinŃei de îndată a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa de îndată a
Consiliului local al municipiului Brad s-a făcut în data de 15.09.2010 prin DispoziŃia nr.
938/15.09.2010 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39 (4) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Consilierii au fost convocaŃi telefonic în data de 15.09.2010 .
La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri locali în funcŃie.
În calitate de invitaŃi au participat: domnul Bădică Dan-preşedinte al Consiliului de
admisnitraŃie al SC Acvacalor SA Brad şi domnul Emilian Boghean - consilier juridic al
SC Acvacalor SA Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela care o
înlocuieşte prin dispoziŃia primarului pe doamna Epure Agnes - secretar al municipiului
Brad, care se află în concediu de odihnă.
Doamna Galea Mirela declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal
constituită.
În continuare doamna Galea Mirela îl roagă pe domnul consilier Mureş Mihai să
preia conducerea şedinŃei avându-se în vedere că dumnealui a fost ales preşedinte de
şedinŃă în luna septembrie 2010.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr.96/2010 privind înfiinŃarea „SC
TERMICA BRAD” SA în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara.
2. Proiect de hotărâre privind înfiinŃarea SC „TERMICA BRAD” SA în municipiul
Brad, judeŃul Hunedoara.
Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte domnilor consilieri pentru prezenŃă
precizând că aprobarea acestei hotărâri este de strictă urgenŃă avându-se în vedere că mai
sunt doar 45 zile până la începerea furnizării agentului termic în municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi, care se aprobă
cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru revocarea Hotărârii
nr.96/2010 privind înfiinŃarea „SC TERMICA BRAD” SA în municipiul Brad, judeŃul
Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că întrucât la Oficiul Registrul ComerŃului
Deva s-a solicitat ca la noua societate pentru producerea, transportul, distribuŃia şi
furnizarea energiei termice pentru populaŃia municipiului Brad, să figureze doi acŃionari din
care unul Consiliul local al municipiului Brad şi o altă societate sau persoană fizică, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus revocarea HCL nr. 96/2010 printr-un alt
proiect de hotărâre a propus înfiinŃarea SC „TERMICA BRAD” SA, Ńinând cont de
recomandările acestui Oficiu.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile art.36 alin.9 şi art. 45 din Legea
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.101/2010 pentru revocarea Hotărârii nr.96/2010 privind înfiinŃarea „SC
TERMICA BRAD” SA în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind înfiinŃarea „SC TERMICA
BRAD” SA în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în urma prezentării Raportului
intermediar pentru reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Brad executat de
către SC MANAGEMENT CONSULTING SRL Bucureşti privind situaŃia economicofinanciară a SC Acvacalor SA Brad sau înfiinŃarea unei noi societăŃi privind producerea,
transportul, distribuŃia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat pentru populaŃia
municipiului Brad, a iniŃiat un proiect de hotărâre prin care a propus înfiinŃarea SC
TERMICA BRAD SA, ceea ce s-a şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 96/2010.
Întrucât Oficiul Registrul ComerŃului Deva la înmatricularea societăŃii a solicitat
completarea cu încă un acŃionari a propus revocarea vechii hotărâri de Consiliu local şi a
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus înfiinŃarea SC TERMICA BRAD SA,
cu doi acŃionari.
A propus ca unul din acŃionarii societăŃii să fie Consiliul local al municipiului Brad
cu un capital social de 90000 lei, divizat în 9000 acŃiuni nominative cu o valoare nominală
de 10 lei fiecare şi o persoană fizică, în persoana domnului Bădică Dan, cu un capital social
de 10 lei, reprezentând o acŃiune nominativă.
Pentru aprobarea societăŃii a propus aprobarea Statutului societăŃii conform Anexei
nr.1 la proiectul de hotărâre, a Organigramei societăŃii conform Anexei nr.2 la proiectul de
hotărâre şi concesionarea pe o perioadă de 10 ani a bunurilor din domeniul public al
municipiului Brad conform Anexei nr.3 la proiectul de hotărâre.
De asemenea a propus ca sediul social al SC TERMICA SA Brad să fie pe str.
IndependenŃei, nr.3 cu intrartea din str. Republicii.

Totodată a propus constituirea Consiliului de administraŃie format din 3 membrii,
componenŃa comisiei de cenzori din 3 membri şi un membru supleant, desemnarea unui
reprezentant al Consiliului local pentru semnarea actelor de constituire şi împuternicirea
preşedintelui Consiliului de administraŃie pentru a întocmi formalităŃile de înmatriculare a
societăŃii la Oficiul Registrului ComerŃului Hunedoara-Deva.
Învocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăŃile
comerciale republicată, a prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităŃi publice nr.
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Legii nr. 325/2006 a
serviciiului public de alimentare cu energie termică.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.102/2010 privind înfiinŃarea „SC TERMICA BRAD” SA în municipiul Brad,
judeŃul Hunedoara .
Domnul primar Florin Cazacu solicită domnului consilier juridic al SC Acvacalor
SA Brad mai multă implicare şi interes în ceea ce priveşte înfiinŃarea noii societăŃi
exprimându-şi nemulŃumirea faŃă de îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu ale acestuia
menŃionând că nu trebuie să aştepte să fie împins de la spate ci aşteaptă iniŃiativă din partea
acestuia.
Domnul conilier local Duşan Gheorghe Adrian precizează că în ceea ce–l priveşte pe
consilierul juridic al societăŃii sus amintite, acesta nu are nici o vină referitor la înfiinŃarea
noii societăŃi deoarece dumnealui personal care a fost împuternicit din partea Consiliului
local al municipiului Brad pentru a face demersurile necesare în vederea înfiinŃării noii
societăŃi a colaborat foarte bine cu acesta, fiind chiar mulŃumit de activitatea acestuia.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că a deschis această discuŃie tocmai pentru
a auzi punctul de vedere al domnului consilier Duşan Gheorghe Adrian.
Nemaifiind alte discuŃii referitoare la punctele inscrise pe Ordinea de zi, domnul
preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările şedinŃei convocată de îndată pentru data de
15.09.2010.
Brad, 15.09. 2010

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
MUREŞ MIHAI

Secretar
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