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încheiat azi, 22 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 22 februarie 2010 prin DispoziŃia nr. 303/22.02.2010 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 22.02.2010.
La şedinŃă au fost prezenŃi 15 consilieri locali din cei 17 în funcŃie, 2 consilieri
fiind absenŃi motivat (Oprişa Florin Ioan şi Costina Ionel Zeno).
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes
– secretar al municipiului 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 înfiinŃarea Registrului de evidenŃă a datoriei
publice locale a municipiului Brad, a Registrului de evidenŃă a garanŃiilor locale a
municipiului Brad şi numirea persoanelor pentru Ńinerea acestora.
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 înfiinŃarea Registrului de
evidenŃă a datoriei publice locale a municipiului Brad, a Registrului de evidenŃă a
garanŃiilor locale a municipiului Brad şi numirea persoanelor pentru Ńinerea acestora.
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 mulŃumeşte în primul rând domnilor conslieri
pentru prezenŃă şi precizează că urmare a adresei nr. 40/17.02.2010 a Exim Bank SA
AgenŃia Deva prin care se solicită prezentarea unei dovezi din partea Consiliului
local al municipiului Brad din care să rezulte că împrumutul aprobat prin Hotărârea
Consiliului local Brad nr. 150/2009 în sumă de 30.000.000 lei şi avizat prin
Hotărârea nr. 1519/26.01.2010 de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor
Locale Bucureşti, va fi evidenŃiat în Registrul datoriei publice locale şi garantat în
Registrul garanŃiilor locale, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea înfiinŃării Registrului de evidenŃă a datoriei publice locale a municipiului
Brad, Registrul de evidenŃă a garanŃiilor locale a municipiului Brad, precum şi
numirea a două persoane din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru a conduce
aceste registre.
Domnul primar mai menŃionează că a propus-o pe doamna Petrean Gabriela
Octavia – Şef serviciu buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul

aparatului de specialitate al primarului şi ca înlocuitor de drept a acesteia pe doamna
Oprea Ileana – referent tot din cadrul aceluiaşi serviciu.
În altă ordine de idei, precizează că după încheierea contractului de împrumut
cu EXIM BANK SA – AgenŃia DEVA, împrumutul se va înregistra în cele două
registre şi în termen de 10 zile se va raporta la Ministerul FinanŃelor Publice, urmând
ca lunar să se raporteze la acest minister situaŃia privind datoria publică locală.
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 15 voturi „pentru”, şi 2
consilieri absenŃi motivat (Oprişa Florin Ioan, Costina Ionel Zeno) se adoptă
Hotărârea nr.15/2010 privind înfiinŃarea Registrului de evidenŃă a datoriei
publice locale a municipiului Brad, a Registrului de evidenŃă a garanŃiilor locale
a municipiului Brad şi numirea persoanelor pentru Ńinerea acestora.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că dacă se va obŃine creditul de la
Exim Bank SA în primul rând se va achita contravaloarea contractului de vânzarecumpărare a imobilului - sediu obŃinut în urma participării la licitaŃie pentru a muta
sediul Primăriei acolo. Totodată îşi exprimă mulŃumirea faŃă de faptul că s-a obŃinut o
hotărâre judecătorească definitivă prin care banii achitaŃi ca garanŃie la prima licitaŃie
la care a participat Primăria se consideră avans plătit din valoarea integrală a
contractului.
Mai precizează că s-a alocat municipiului Brad de la bugetul de stat suma de
827.000 lei pentru echilibrarea bugetului local, cu destinaŃia combustibil pentru
societatea producătoare de agent termic.
Domnul primar precizează că există o iniŃiativă de preluare a Centralelor
Electrice de către Termoelectrica, iar dacă acest lucru se va întâmpla ar fi bine. Cu
toate acestea, chiar dacă se va prelua centrala termică, reŃeaua de termoficare tot la
noi rămâne.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că dumnealui chiar a
participat la Oradea la o întrunire unde li s-a prezentat toată gama de produse
termoizolante cu precizarea că nu se doreşte preizolarea conductei la faŃa locului ci
preferă să ridice Ńeava existentă s-o transporte la fabrică şi s-o izoleze acolo. Mai
menŃionează că se doreşte ca preizolarea să înceapă de la Punctele termice spre
Uzină.
Domnul primar solicită comisiei desemnată prin hotărâre de consiliu să-şi
continue activitatea de control la SC Acvacalor SA Brad pentru a se găsi varianta
optimă în vederea funcŃionării unui sistem de termoficare cât mai eficient în
municipiul Brad.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată pentru data de
22.02.2010.
Brad, 22.02.2010
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