ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat azi 28 august 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 28 august 2012 s-a făcut în data de 20.08.2012 prin Dispoziţia nr.
559/23.08.2012 emisă de Primarul Municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi
art.68 (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 23.08.2012, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie.
În calitate de invitaţi au participat domnul Verdeş Laurenţiu – Director
economic al Spitalului Municipal Brad, domnul Jurca Florin – Manager al Spitalului
Municipal Brad şi domnul Suciu Ovidiu – Director al Colegiului Naţional „Avram
Iancu” Brad.
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti din cele patru sate aparţinătoare
municipiului Brad şi anume: domnul Hărăguş Marin Constantin – delegat sătesc la
Ţărăţel, domnul Groza Liviu- delegat sătesc la Ruda Brad, Simedrea Iulian – delegat
sătesc la Mesteacăn şi domnul Pistrilă Pavel –delegat sătesc la Valea Brad.
Au participat de drept domnul Primar Florin Cazacu şi doamna BORA
CARMEN-IRINA - 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 BORA CARMEN – IRINA – 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.
Doamna Secretar BORA CARMEN - IRINA supune spre aprobare procesul
verbal al şedinţei ordinare din data de 31 iulie 2012 care se aprobă cu 16 voturi
„pentru” şi o abţinere (Ienci Voicu Daniel).
Domnul Consilier Ienci Voicu Daniel precizează că motivul abţinerii este faptul
că la pagina 6 din procesul verbal al şedinţei anterioare, după intervenţia domnilor
consilieri locali Mureş Mihai şi Leaha Ştefan Bogdan, lipseşte afirmaţia dumnealui şi
anume: apropo de celebra frază „cetăţeni de categoria a II-a” dumnealui a afirmat că
„Primăria împarte cetăţenii în diferite categorii prin modul de desfăşurare a serviciului
de iluminat public”.
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Domnul Primar Florin Cazacu precizează că se va consemna în procesul verbal
şi că domnişoara jurist David Mihaela va fi sancţionată.
Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian le aduce la cunoştinţa
domnilor consilieri mai noi în Consiliul Local al Municipiului Brad faptul că înainte
de aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare, conţinutul acestuia poate fi
modificat corectat sau completat.
În continuare doamna Secretar BORA CARMEN IRINA îl invită pe domnul
Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian care a fost ales în luna iulie 2012 să
preia conducerea şedinţei.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian salută prezenţa
delegaţilor săteşti şi le sugerează să citească Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale- republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local al municipiului Brad
aprobat prin HCL nr. 82/2012.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Duşan Gheorghe
Adrian, îl roagă pe domnul Primar să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul
2012- iniţiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2012 al Spitalului Municipal Brad– iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice - iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Cort
pentru nunţi, anexe, locuinţă de serviciu, împrejmuire şi piscină” în Brad sat
Mesteacăn nr. 36 C, judeţul Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului prealabil şi a
Autorizaţiei de amplasare în zona drumului public DN 76 (E79) a Proiectului nr.
85/2012 ,,Spaţiu comercial PENNY MARKET” – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului prealabil de
amplasare în zona drumului public DN 76 ( E79) a Proiectului nr. 136/2012 ,,Cort
pentru nunţi, anexe, locuinţă de serviciu, împrejmuire şi piscină” – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind reglementarea activităţii de transport persoane în regim
de închiriere pe raza Municipiului Brad – RENT CAR – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a
obiectivului ,,Adăpost pentru câini comunitari” din Brad str. Dealul Racovei nr. 4 A,
judeţul Hunedoara şi a bazei materiale aferente Serviciului Specializat pentru
Gestionarea Câinilor Fără Stăpân – iniţiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind conferirea TITLULUI DE ,,CETĂŢEAN DE
ONOARE” post-mortem, al municipiului Brad domnului Profesor Universitar Inginer
TOMA PETRE GHIŢULESCU – iniţiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unui tronson din strada ,,Ion
Creangă” în strada ,,PĂRINTELE ARSENIE BOCA” din Municipiul Brad – iniţiat de
primarul municipiului Brad.
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11. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL situat
în Brad, str.Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace
fixe şi a unor obiecte de inventar de la Spitalul Municipal Brad – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local
Brad nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică în
Municipiul Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
14. Informarea nr.11386/16.08.2012 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.
15. Referatul nr.11125/08.08.2012 al Biroului urbanism, amenajarea
teritoriului, investiţii.
16.Analizarea adresei nr.4533/10.08.2012 a SPITALULUI MUNICIPAL
BRAD
17. Diverse
Domnul Preşedinte de şedinţă, Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
suplimentări la proiectul ordinii de zi.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită suplimentarea Ordinii de zi cu
următoarele:
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de
32 mp. teren, situat în Brad str. Republicii nr. 22 B, judeţul Hunedoara, în vederea
amplasării unui container de telecomunicaţii, cu echipamentul aferent.
Informarea nr.11700/27.08.2012 a domnului Viceprimar al Municipiului Brad
privind demersurile municipalităţii pentru realizarea unei Centrale Termice pe
biomasă.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi,
domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian îl supune aprobării astfel cum
a fost suplimentat şi cu unanimitate de voturi este aprobat.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
Municipiului Brad pe anul 2012.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
primar, Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul
nr.11562/22.08.2012 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale
prin care se propun virări de credite de la un capitol bugetar la altul, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului Municipiului Brad pe
anul 2012.
În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2012 se stabileşte
în sumă de 17703 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2012 se modifică prin virări
de credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- la capitolul bugetar 51.02 – autorităţi executive cu suma de
(-) 20 mii
lei
- la capitolul bugetar 65.02 –învăţământ cu suma de
(+) 85 mii lei
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lei

- la capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie cu suma de (+) 20 mii

- la capitolul bugetar 70.02 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de
(-) 85 mii lei
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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 Ştefan Bogdan Mihai
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 Mureş Mihai 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 Duşan Gheorghe Adrian 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 Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian 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.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 98 /2012 privind rectificarea
bugetului Municipiului Brad pe anul 2012
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Municipal Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu, precizează că, având în vedere adresa nr.
4484/08.08.2012 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită aprobarea rectificării
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ca urmare a încheierii contractelor cu
Casa Judeţeană de Asigurări Sociale Hunedoara Deva pentru anul 2012 pentru
serviciile spitaliceşti, paraclinice, RMFB ambulatoriu (recuperare medicină fizică şi
balneologie), a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 al Spitalului Municipal Brad cu
suma de 1.840,62 mii lei.
Precizează că în urma aplicării majorării susmenţionate veniturile Spitalului
Municipal Brad se stabilesc în sumă de 7.757,90 mii lei, iar cheltuielile în sumă de
8.173,86 mii lei împreună cu excedentul care provine de la finele anului 2011 în sumă
de 415,96 mii lei.
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Domnul Consilier local Circo Aurel Vsaile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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 Ştefan Bogdan Mihai
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 Mureş Mihai 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 Duşan Gheorghe Adrian 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 Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel doreşte să i se precizeze situaţia
bugetului Spitalului până la sfârşitul anului 2012.
Domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului Municipal Brad
precizează că la începutul anului bugetul era la 45% din necesarul Spitalului pe anul
2012, că ieri s-a primit o adresă pentru suplimentarea bugetului până la aproximativ
55% faţă de necesarul Spitalului. Mai precizează că sunt asiguraţi banii pentru
salariile aferente lunilor august şi septembrie 2012, iar alocările bugetare din
trimestrul IV să fie aduse în luna octombrie. Bugetul se va modifica în continuare, în
funcţie de perfectarea unor contracte ulterioare cu Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate. Precizează că, în temeiul contractului pe care l-au avut cu Casa de Asigurări
în trimestrele I şi II, se pot trata 417 bolnavi dar, Spitalul tratează în jur de 50 de
bolnavi pe lună. Sistemul de calcul este în funcţie de numărul de paturi avute. Spitalul
îşi va depăşi volumul prestaţiilor medicale şi va face intervenţii la Casa de Asigurări
de Sănătate.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel întreabă de unde provine
rectificarea bugetului.
Domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului Municipal Brad
precizează că rectificarea bugetului provine din Contractul nou încheiat cu Casa
Judeţeană de Asigurări de Sănătate pentru plata serviciilor suplimentare. Precizează
că în luna aprilie 2012 a făcut o reducere de personal de 13 angajaţi iar după această
dată au mai plecat 3-4 angajaţi. Menţionează că în fiecare an este o depăşire de 10 - 15
miliarde cu serviciile medicale, că există o reglementare a Ministerului Sănătăţii care
dă dreptul personalului medical să rămână până la 65 de ani la serviciu, dar cei
disponibilizaţi au acceptat să rămână la pensie înainte de această vârstă. Menţionează
că, începând cu data de 24.08.2012 s-a încheiat un Contract al laboratorului de
analize medicale, care a fost acreditat, de aproximativ 20,00 mii lei/lună. Precizează
că e singurul laborator în municipiul Brad care face analizele medicale gratuit şi că din
necesarul de 20,00 mii lei/lună s-a primit de la Casă doar 6,00 mii lei/lună.Reactivii
costă 20,00 mii lei/lună iar diferenţa la salarii este de 12,00 mii lei /lună la care se
adaugă şi utilităţile (apă, curent....). Menţionează că s-au achiziţionat calculatoare
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pentru fiecare medic deoarece începând cu 1 ianuarie 2013, se vor elibera reţete
electronice. În acest sens s-a făcut un efort de 30,00 mii lei.
Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă nu se pot face
analize în laborator şi contra-cost dacă există personal disponibil în laborator.
Domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului Municipal Brad
precizează că se pot face analize şi contra- cost Doar că mai sunt foarte puţine
persoane2-3/zi care vin să-şi facă analize medicale fără trimitere de la medicul de
familie (contra- cost).
Domnul Primar Florin Cazacu întreabă care este oportunitatea acestui laborator
de analize, dacă este încheiat un contract cu Casa.
Domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului Municipal Brad
precizează că la început, când s-a discutat cu doamna Director a Casei de Asigurări de
Sănătate, li s-a comunicat că se vor deconta banii dar, acum, Casa nu mai are bani şi
pentru laborator. Precizează că această investiţie este oportună din punct de vedere
social şi că este vorba aici şi despre acreditarea Spitalului Municipal Brad care
urmează a fi făcută în trimestrul IV .
Domnul Primar Florin Cazacu solicită mai multă atenţie, şi să se facă demersuri
pentru majorarea Contractului cu Casa. Precizează că dumnealui constată că sunt
probleme la Serviciul Urgenţă şi întreabă câte servicii de Urgenţă sunt finanţate.
Domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului Municipal Brad
precizează că la Urgenţă sunt contractate 600 de cazuri/lună faţă de 1000 /1100 de
cazuri/lună câte se prestează.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că la Serviciul Urgenţe trebuie creat
un spaţiu mai mare, să se gândească crearea unui spaţiu de triere a bolnavilor înainte
de a intra la Urgenţă. Solicită să se prezinte la şedinţa viitoare a Consiliului Local un
proiect făcut de o societate autorizată în acest scop.
Domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului Municipal Brad
precizează că există un astfel de spaţiu la intrarea din faţă, dar, problema este lipsa de
personal, menţionând că ar trebui angajată o asistentă doar pentru triere.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian solicită ca până la
şedinţa ordinară din luna viitoare să se prezinte propuneri cu mărirea spaţiului de la
Serviciul Urgenţe.
Domnul Primar Florin Cazacu întreabă dacă s-au încadrat la cheltuieli de
personal în 70% admis din totalul cheltuielilor din buget şi dacă sunt alocate tichete
de masă.
Domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului Municipal Brad
precizează că până acum s-au încadrat în cei 70%, dar, în viitor, nu se vor mai încadra
deoarece nu mai sunt bani de salarii şi în plus mai trebuie să se angajeze 3
doctori(chirurgie, radiologie şi ATI) şi câteva asistente.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită să se aducă la cunoştinţa deliberativului
eventualele condiţii pe care le doresc potenţialii doctori pentru a lucra la Spitalul
Municipal Brad, de genul solicitării unei locuinţe sau alte necesităţi care pot fi
soluţionate de administraţia publică locală.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian 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.
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Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.99/2012 privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Municipal
Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere propunerea
făcută de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” 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 persoanei menţionate în Anexa la Proiectul de
Hotărâre în sumă de 26,07 lei.
Precizează că în articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti de către Centrul bugetar nr. 2, numai după virarea sumei din
bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai 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 Mureş Mihai 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 Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian 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.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.100/2012 privind aprobarea
decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ,,Cort pentru nunţi, anexe, locuinţă de serviciu, împrejmuire şi
piscină” în Brad, sat Mesteacăn, nr. 36 C, judeţul Hunedoara.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii
de motive în calitatea sa de iniţiator.
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Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul
nr.11601/22.08.2012 al Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Investiţii prin
care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Cort pentru nunţi, anexe,
locuinţă de serviciu, împrejmuire şi piscină” în Brad, sat Mesteacăn, nr. 36 C, judeţul
Hunedoara , conform Proiectului nr. 136/2012 întocmit de arhitect Armăşescu
Dumitru, a Avizului tehnic nr.8/3/10509/14.08.2012 al Comisiei tehnice de amenajare
a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Local Brad, a Raportului consultării
populaţiei cu privire la Planul Urbanistic Zonal ,,Cort pentru nunţi, anexe, locuinţă
de serviciu, împrejmuire şi piscină” în Brad, sat Mesteacăn, nr. 36 C, judeţul
Hunedoara, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea acestui
Plan Urbanistic Zonal.
Menţionează că beneficiarul proiectului este SC SITIX SRL BRAD, iar
obiectivul urmează a fi realizat în municipiul Brad, sat Mesteacăn, nr. 36 C, judeţul
Hunedoara.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian precizează că, după
depunerea materialelor pentru studiu, domnii consilieri, în urma analizării
documentaţiilor în comisiile de specialitate, au solicitat Biroului Urbanism
Amenajarea Teritoriului Investiţii şi Compartimentului Juridic informaţii suplimentare
referitoare la această situaţie.
În urma acestor solicitări Biroul Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii şi
Compartimentului Juridic au prezentat un Raport pentru elucidarea situaţiei, ba mai
mult, doamna Neagu Moldovan Maria de la Biroul Urbanism a fost prezentă la
şedinţele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5.
Domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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 cu precizarea că după analizarea documentaţiei PUZ, Comisia a
constatat că documentul de reglementare aferent PUZ nu face referire la legislaţia
aferentă regimului drumurilor OUG nr. 43/1997. Ţinînd cont de calitatea pe care
Consiliul local o are de administrator al drumurilor naţionale aflate pe teritoriul
municipiului Brad, Comisia recomandă amendarea documentaţiei cu cele precizate în
respectiva legislaţie.
Domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz nefavorabil proiectului de hotărâre cu următoarele
precizări: comisia juridică s-a întrunit în ziua următoare comunicării materialelor ,
moment la care nu se cunoşteau toate elementele acestui proiect. Astfel, din
documentaţia existentă, comisia a constatat că societatea respectivă nu deţine PUZ şi
autorizaţie de construire deşi investiţia este aproape finalizată. Pentru aceste motive au
avizat nefavorabil. În urma completării materialelor cu punct de vedere suplimentar al
Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii şi Compartimentul Juridic şi a
Legii nr..50/1991 situaţia a fost elucidată şi s-a hotărât ca fiecare dintre membrii
comisiei să voteze cum consideră de cuviinţă.
Precizează, de asemenea, că avizul nefavorabil acordat este un semnal de
alarmă pentru executivul Primăriei Municipiului Brad care trebuie să fie mult mai
atent în ceea ce-i priveşte pe cei care-şi manifestă dorinţa de a construi,
comunicându-le toate condiţiile şi toţi paşii pe care urmează să-i facă şi, totodată, să
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urmărească respectarea întrutotul a prevederilor legale în vigoare pentru a se evita pe
viitor crearea unor astfel de situaţii.
Menţionează că cele spuse la acest punct sunt valabile şi pentru punctul 6 de pe
ordinea de zi.
Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă
aviz nefavorabil proiectului de hotărâre iniţiat pentru aceleaşi considerente ca cele
prezentate de către domnul Consilier local Mureş Mihai.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că dumnealui vrea să explice de ce s-a
ajuns la o construcţie fără autorizaţie şi astfel dă citire Raportului nr.
11745/27.08.2012 a Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii vizat de
către Compartimentul juridic şi anume:
Prin cererea nr. 6586/27.04.2012 SC Sitix SRL administrator Dudaş Titiana
solicită un certificat de urbanism pentru Cort pentru nunţi, anexe, locuinţă de serviciu,
împrejmuire şi piscină în Brad sat Mesteacăn nr. 36C, in baza căreia s-a emis
Certificat de urbanism nr. 45/27.04.2012 Prin acest Certificat de urbanism s-a solicitat
întocmirea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal”, precum şi toate
avizele / acordurile de reglementare a amplasamentului. Conform aceluiaşi document,
iniţiatorul are obligaţia informării şi consultării prealabile a publicului interesat,
conform Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.
2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului
şi de urbanism .
Prin adresa nr. 7893/24.05.2012 investitorul aduce la cunoştinţă intenţia de
întocmirea PUZ Cort pentru nunţi, anexe, locuinţă de serviciu, împrejmuire şi piscină
în Brad sat Mesteacăn nr. 36C.
Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 77/29.06.2011, prin care s-a aprobat
Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor
de amenajare a teritoriului si urbanism din municipiul Brad şi a Ordinului M.D.R.T.
nr. 2.701/2010, au început demersurile de informare si consultare a publicului.
Acţiunea de implicare a publicului a început în data de 24.05.2012 şi s-a
finalizat în data de 02.08.2012 când a avut loc ultima dezbatere publică în care s-a
prezentat propunerea preliminară a Planului Urbanistic Zonal construire „Cort nunţi,
anexe, piscină, locuinţă de serviciu, împrejmuire ”în Brad sat Mesteacăn, nr.36C. de
proiectantul SC Delta Dumar Proiect SRL Deva arh. Armăşescu Dumitru.
prin cererea nr.10509/25.07.2012 investitorul depune documentaţia faza PUZ Cort
pentru nunţi, anexe, locuinţă de serviciu, împrejmuire şi piscină în Brad sat
Mesteacăn, nr. 36C, spre a fi aprobată de comisia tehnică şi Consiliul Local al
Municipiului Brad
Comisia Tehnică de urbanism, amenajarea teritoriului, constituită prin
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Brad, nr.12/2007, s-a întrunit în şedinţă
de avizare în data de14.08.2012 şi a aprobat emiterea Avizului Tehnic
nr.8/3/10509/14.08.2012
„în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea dezbaterii publice şi
înaintarea expunerii de motive elaborate de primar şi a raportului de specialitate
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elaborat de către Arhitectul Şef , Consiliul local are obligaţia să emită o hotărâre prin
care aprobă sau respinge documentaţia de amenajare a teritoriului ”conform art. 56
alin.( 7)din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu
completările şi modificările ulterioare
În conformitate cu art. 56 alin.(6) şi a Anexei I, cap. B, pct. 125 din Legea
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completările şi
modificările ulterioare „Documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism,
elaborate conform legislaţiei în vigoare, care au avizele şi acordurile prevăzute de lege
şi solicitate prin Certificatul de urbanism se promovează de către primar, în vederea
aprobării prin hotărâre a consiliului local pe baza referatului de specialitate al
arhitectului şef, în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei la
registratura primăriei ” respectiv în cazul nostru nr.10509/25.07.2012.
In urma controlului efectuat cu privire la respectarea disciplinei în construcţii în
data de 16.08.2012 în satul Mesteacăn conform Programului anual de control s-a
constatat că SC Sitix SRL administrator Dudaş Titiana Georgeta a executat lucrări de
construire Cort pentru nunţi, anexe şi piscină, neautorizate. Stadiul lucrărilor Cort
pentru nunţi, anexe şi piscină în curs de finalizare. Pentru faptele săvârşite s-a
încheiat
Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr.
1/2826/16.08.2012 iar conform art. 26 alin (1) lit a, din Legea nr. 50/1991 republicată
, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, s-a sancţionat cu amendă de
1000 lei.
În conformitate cu art.28 alin (2) din aceeaşi lege „decizia menţinerii sau a
desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea
prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente
(Primar), pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi
aprobate în condiţiile legii, sau după caz, de instanţă ” în cazul nostru prin Procesul
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 1/2826/16.08.2012 s-a dispus
sistarea lucrărilor până la intrarea în legalitate prin eliberarea autorizaţiei de
construire, fără a se dispune desfiinţarea construcţiilor . Termenul stabilit prin
Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru intrarea în
legalitate este 15.09.2012.
În conformitate cu art.28 alin (3) din aceeaşi Lege nr.50/1991 „măsura
desfiinţării construcţiilor se aplică în situaţia în care, la expirarea termenului de
intrare în legalitate stabilit în Procesul verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei, contravenientul nu a obţinut autorizaţia necesară”
Conform ar. 32 alin (1) din aceeaşi Lege nr.50/1991 „În cazul în care persoanele
sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor,dar nu s-au conformat în
termen celor dispuse prin Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei,
potrivit prevederilor art.28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza
instanţele judecătoreşti pentru a dispune după caz: a) încadrarea lucrărilor în
prevederile autorizaţiei , sau b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal”
Se precizează că întocmirea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic
Zonal” s-a impus în conformitate cu adresa Consiliului Judeţean Hunedoara nr.
7360/14.10.2011 (anexată), potrivit căreia PUZ-ul este obligatoriu în toate situaţiile în
care PUG are termenul de valabilitate expirat, iar pentru municipiul Brad PUG a
expirat în 31.12.2009, actualul PUG aflându-se în faza de obţinere avize.
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PUZ „Cort pentru nunţi, anexe, locuinţă de serviciu, împrejmuire şi piscină” în
Brad sat Mesteacăn nr. 36C, îndeplineşte toate condiţiile legale pentru a fi supus
dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Municipiului Brad, singurul organ
competent în acest scop. Neadoptarea unei hotărâri de aprobare determină
neîncadrarea în termenul legal de 30 de zile conform art. 56 alin.(6) din Legea
nr.350/2001 şi grevează termenul de 15.09.2012, stabilit prin Procesul verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiei nr.1/2826/16.08.2012
În concluzie speţa în dezbatere nu intră sub incidenţa art. 56¹din Legea nr.
350/2001.
Domnul Primar Florin Cazacu mai precizează că, din nefericire pentru
investitor dezbaterea publică a durat 2 luni, că această societate este singura care a fost
de acord cu realizarea benzii de accelerare şi decelerare şi precizează că ar fi bine dacă
s-ar realiza şi în alte locaţii astfel de benzi (la OMV, la Penny Market, la
QUADRIFOGLIO, ş.a).
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian precizează că este o
lacună a sistemului deoarece dacă ar fi fost aprobat PUG-ul nu ar mai fi fost nevoie de
PUZ, dar, PUG-ul a fost realizat, prezentat şi aprobat de Consiliul local, însă, se află
în faza de avizare la diferite organe ale statului.
Domnul Consilier local Ienci Voicu Daniel precizează că va vota „pentru” la
acest punct iar sub aspectul legalităţii se bazează pe concluziile Raportului Biroului
Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiţii împreună cu avizul Compartimentului
Juridic care a fost prezentat de către domnul Primar în această şedinţă.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea
Teritoriului Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Brad.
Domnul Primar Florin Cazacu salută iniţiativa construirii unei astfel de
investiţie în municipiul Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2012 privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal ,,Cort pentru nunţi, anexe, locuinţă de serviciu,
împrejmuire şi piscină” în Brad ,sat Mesteacăn, nr. 36 C, judeţul Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea emiterii
Acordului prealabil şi a Autorizaţiei de amplasare în zona drumului public DN
76 (E79) a Proiectului nr. 85/2012 ,,Spaţiu comercial PENNY MARKET.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că prin cererile depuse şi înregistrate
la Primăria Municipiului Brad sub nr. 11546 şi 11547/ 21.08.2012 de către domnul
Ianăşi Alin Răzvan, proiectant al investiţiei, se solicită Acordul prealabil de
amplasare şi Autorizaţie de amplasare în zona drumului public DN 76 (E79) – Brad
str. Vânătorilor nr. vechi 56 nr. nou 62, judeţul Hunedoara a spaţiului comercial
PENNY MARKET.
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Faţă de cele de mai sus şi având în vedere Referatele nr. 11547/22.08.2012 al
Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiţii şi respectiv nr. 11584/22.08.2012
al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat, a iniţiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus aprobarea Acordului prealabil şi a Autorizaţiei de
amplasare în zona drumului public DN 76 (E79) a Proiectului nr.85/2012 „ Spaţiu
comercial PENNY MARKET”.
Domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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 Mureş Mihai 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 Duşan Gheorghe Adrian 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 Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea
Teritoriului Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2012 privind aprobarea
emiterii Acordului prealabil şi a Autorizaţiei de amplasare în zona drumului
public DN 76 (E79) a Proiectului nr. 85/2012 ,,Spaţiu comercial PENNY
MARKET.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea emiterii
Acordului prealabil de amplasare în zona drumului public DN 76 ( E79) a
Proiectului nr. 136/2012 ,,Cort pentru nunţi, anexe, locuinţă de serviciu,
împrejmuire şi piscină” .
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că prin cererea înregistrată la
Primăria Municipiului Brad sub nr. 10897/ 03.08.2012 doamna Dudaş Titiana administratorul SC SITIX SRL BRAD, cu sediul în municipiul Brad, str. Liceului nr.
35, judeţul Hunedoara, solicită Acordul prealabil de amplasare în zona drumului
public DN 76 (E79) – sat Mesteacăn, judeţul Hunedoara a unui cort pentru nunţi,
anexe, locuinţă de serviciu, împrejmuire şi piscină.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Acordului prealabil de amplasare în zona drumului public DN 76 (E79) a
Proiectului nr.136/2012 „Cort pentru nunţi, anexe, locuinţă de serviciu, împrejmuire
şi piscină” .
Domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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 Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz nefavorabil proiectului de hotărâre
iniţiat cu menţiunile de la punctul 4 de pe ordinea de zi şi domnul Consilier local
Duşan Gheorghe Adrian
dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz nefavorabil
proiectului de hotărâre iniţiat cu menţiunile de la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea
Teritoriului Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, Domnul
preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.103/2012 privind
aprobarea emiterii Acordului prealabil de amplasare în zona drumului public
DN 76 (E79) a Proiectului nr. 136/2012 ,,Cort pentru nunţi, anexe, locuinţă de
serviciu, împrejmuire şi piscină”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind reglementarea
activităţii de transport persoane în regim de închiriere pe raza Municipiului
Brad – RENT CAR.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că serviciile de
utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale se
înfiinţează şi se organizează potrivit hotărârilor adoptate de autoritatea deliberativă a
unităţii administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa
economico-socială a localităţii, de mărimea şi gradul de dezvoltare al acesteia.
Serviciul de transport în regim de închiriere este un serviciu de utilitate
socială, influenţând direct calitatea vieţii unui oraş, prin asigurarea dreptului la
circulaţie a oricărui cetăţean.
Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim
de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată, consiliul local este obligat
să organizeze, să reglementeze şi să controleze prestarea serviciului de transport
persoane în regim de închiriere, pe raza administrativ-teritorială a acestuia.
Faţă de cele de mai sus şi avînd în vedere cererea domnului Oprişa SimonelFlorin înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 9998/13.07.2012 şi acordul
de principiu al Consiliului Local al Municipiului Brad dat în şedinţa ordinară din data
de 31.07.2012, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus următoarele:
- înfiinţarea Serviciului public de transport persoane în regim de închiriere
(RENT CAR) în cadrul serviciilor de utilităţi publice privind transportul de persoane
pe raza Municipiului Brad.
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- atribuirea unui număr de 10 (zece) copii conforme pentru desfăşurarea
Serviciului de transport persoane în regim de închiriere pe raza Municipiului Brad.
- aprobarea Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de
transport public de persoane în regim de închiriere (RENT CAR) pe raza Municipiului
Brad.
- aprobarea Caietului de sarcini privind organizarea şi desfăşurarea
serviciului de transport public persoane în regim de închiriere (RENT CAR) pe raza
Municipiului Brad.
- aprobarea Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de
transport public persoane în regim de închiriere pe raza Municipiului Brad.
- aprobarea taxelor impuse transportatorilor autorizaţi care efectuează
transport de persoane în regim de închiriere pe raza Municipiului Brad.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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 Ştefan Bogdan Mihai
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 Mureş Mihai 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 Duşan Gheorghe Adrian 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 Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim întreabă cum se majorează
numărul de autorizaţii dacă se doreşte acest lucru.
Domnul Nicula Daniel -Inspector la Compartimentul autorizare, monitorizare,
control transport public local, transport în regim de taxi şi în regim de închiriere
precizează că majorarea numărului de autorizaţii se face tot prin HCL.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului autorizare,
monitorizare, control transport public local, transport în regim de taxi şi de închiriere
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu
17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.104/2012 privind
reglementarea activităţii de transport persoane în regim de închiriere pe raza
Municipiului Brad – RENT CAR.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii în
folosinţă gratuită a obiectivului ,,Adăpost pentru câini comunitari” din Brad, str.
Dealul Racovei, nr. 4A, judeţul Hunedoara şi a bazei materiale aferente
Serviciului Specializat pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân.
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Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că prin Hotărârea Consiliului Local
Brad nr.48/2012, Consiliul Local al Municipiului Brad a aprobat asocierea
Municipiului Brad cu Consiliul Judeţean Hunedoara şi unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Serviciul Judeţean pentru Ocrotirea Animalelor Fără Stăpân”.
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a adoptat Hotărârea nr.
6/02.07.2012, prin care Municipiul Brad a devenit membru al asociaţiei.
Pentru buna desfăşurare a activităţii serviciului specializat existent la nivelul
municipiului Brad, precum şi pentru respectarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară, se impune predarea fără plată a bunurilor aferente acestei activităţi,
precum şi a personalului de specialitate propriu, către Serviciul Judeţean înfiinţat în
acest scop, urmând ca finanţarea integrală a cheltuielilor specifice să fie suportate în
continuare din bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara.
În sensul celor de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre, prin care a
propus:
1) Aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a obiectivului ,,Adăpost
pentru câini comunitari” din municipiul Brad str. Dealul Racovei nr. 4
A, judeţul Hunedoara împreună cu documentaţia de autorizare sanitar
– veterinară, în baza Contractului de Comodat prevăzut în Anexă.
2) Aprobarea Protocolului de predare – primire a inventarului de bunuri
care constituie baza materială a serviciului specializat,conform
Inventarului prezentat.
3) Aprobarea luării în evidenţele de personal a personalului propriu şi
încadrarea acestuia în conformitate cu Organigrama şi Statul de
Funcţiuni – aprobate prin Hotărârea AGA nr. 3/02.07.2012.
4) Împuternicirea Primarului Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu
în vederea semnării Contractului de comodat, în forma prevăzută de
lege.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai 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 Duşan Gheorghe Adrian 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 Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian precizează că din
conţinutul art.1 şi 3 nu rezultă cui va fi atribuit în folosinţă gratuită acest obiectiv şi
solicită a se preciza acest lucru.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită să se completeze dispozitivul hotărârii
conform celor solicitate.
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Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian 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 Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2012 privind aprobarea
atribuirii în folosinţă gratuită a obiectivului ,,Adăpost pentru câini comunitari”
din Brad str. Dealul Racovei nr. 4 A, judeţul Hunedoara şi a bazei materiale
aferente Serviciului Specializat pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind conferirea TITLULUI
DE ,,CETĂŢEAN DE ONOARE” post-mortem, al municipiului Brad domnului
Profesor Universitar Inginer TOMA PETRE GHIŢULESCU.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că urmare Referatului
nr.22/24.07.2012 al Casei de Cultură Brad prin care se evocă personalitatea celui care
a fost un geolog de excepţie şi strălucit specialist, profesorul universitar ing. TOMA
PETRE GHIŢULESCU, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
conferirea TITLULUI
DE ,,CETĂŢEAN DE ONOARE” post-mortem, al
municipiului Brad domnului profesor universitar ing. TOMA PETRE GHIŢULESCU.
Precizează că inginerul geolog Toma Petre Ghiţulescu s-a născut în anul 1902 la
Giurgiu, din părinţi originari din judeţul Alba, refugiaţi din Transilvania din cauza
persecuţiilor regimului austro-ungar.
A fost absolvent al Liceului ,,Gheorghe Lazăr” şi al Şcolii Politehnice din
Bucureşti, a urmat diferite specializări în domeniul geofizicii în Germania, Franţa,
Belgia, apoi s-a reîntors în ţară în anul 1927 şi a fost numit conferenţiar la Politehnica
din Bucureşti, unde a predat în premieră în România, un curs de geofizică aplicată,
fiind de altfel, întemeietorul Societăţii Române de Geofizică.
Inginerul geolog Toma Petre Ghiţulescu a fost primul geolog român care a
participat în anul 1930, împreună cu 4 mineri din Munţii Apuseni, la o expediţie de
cercetări geologice în Africa.
Cea mai importantă lucrare pe care a realizat-o este PRIMA HARTĂ
GEOLOGICĂ A MUNŢILOR APUSENI, publicată în anul 1941, care a stat la baza
dezvoltării mineritului în regiune, având un rol important în dezvoltarea economiei
naţionale prin studiul zăcămintelor de aur din patrulaterul aurifer al Munţilor Apuseni,
apoi în anul 1971 a publicat tratatul ,,Economia geologică minieră”.
În timpul regimului Dej s-a opus înfiinţării acelor societăţi mixte românosovietice şi a încercat să ascundă şi să distrugă hărţi şi planuri miniere, fapt pentru
care a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă.
După 14 ani de detenţie, în anul 1964 a fost eliberat, fiind forţat să-şi stabilească
domiciliul la Brad. În ultima parte a activităţii a lucrat la IPEG Bucureşti de unde s-a
pensionat.
A sfârşit uitat, la 26 octombrie 1983, în sărăcie, într-o cămăruţă plină de cărţi
dintr-un bloc din Bucureşti.
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Înmânarea Diplomei de ,,Cetăţean de Onoare” post-mortem propune să se facă
cu ocazia celui de al VIII-lea SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE GEOLOGIE
ECONOMICĂ care va avea loc la Brad în luna septembrie 2012.
Domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai 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 Mureş Mihai 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 Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţăDuşan Gheorghe Adrian menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier „lipsă vot” Leucian Cristian Serafim , se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.106/2012 privind conferirea TITLULUI DE ,,CETĂŢEAN
DE ONOARE” post-mortem, al municipiului Brad domnului Profesor
Universitar Inginer TOMA PETRE GHIŢULESCU.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii
unui tronson din strada ,,Ion Creangă” în strada ,,PĂRINTELE ARSENIE
BOCA” din Municipiul Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere AVIZUL
FAVORABIL nr.13/19.07.2012 a Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului
Hunedoara, precum şi Referatul nr.10909/06.08.2012 al Biroului urbanism,
amenajarea teritoriului şi investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Brad prin care se
propune atribuirea denumirii unui tronson din strada ,,Ion Creangă” în strada
,,PĂRINTELE ARSENIE BOCA” din municipiul Brad, cuprins între str. Liceului şi
str. Traian, paralel cu fosta cale ferată Brad – Dealul Fetii şi cu partea estică a incintei
Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre.
Astfel, propune atribuirea denumirii de ,,PĂRINTELE ARSENIE BOCA”
tronsonului din str. Ion Creangă, având în vedere că aici se află situat Colegiul
Naţional ,,Avram Iancu” Brad – liceu unde a absolvit studiile liceale tânărul Zian
Boca (care urma să devină Părintele Ieromonah Arsenie Boca).
Precizează că Zian Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 la Vaţa de Sus judeţul
Hunedoara şi a absolvit în anul 1929 Liceul Naţional Ortodox ,,Avram Iancu” Brad, al
cincilea liceu românesc din Transilvania.
Această instituţie, cu un corp didactic de elită format la universităţi din ţară sau
de la Viena, cu profesori mireni şi teologi îşi pune profund amprenta asupra
receptivităţii intelectuale şi sensibilităţii sufleteşti a tânărului Zian Boca.
După absolvirea cursurilor liceale s-a înscris la Academia Teologică din Sibiu şi
a urmat cursurile Institutului de Arte Frumoase din Bucureşti, a studiat în paralel
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cursurile Facultăţii de Medicină şi prelegerile de mistică de la Facultatea de Teologie
Bucureşti, fiind renumit ca artist – pictor bisericesc dar şi ca muzician-cântând mult la
flaut.
Arsenie Boca, ca om, era o fire retrasă, puţin comunicativ, iar ca duhovnic şi
povăţuitor era sever, ,,harismatic”, avea darul vederii înainte, cunoştea gândurile
oamenilor şi faptele deja petrecute sau care urmau a se petrece.
Menţionează de asemenea că în nomenclatorul stradal al municipiului Brad nu
există această denumire dată nici unei străzi.
Domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu 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 iniţia şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian 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 Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2012 privind atribuirea
denumirii unui tronson din strada ,,Ion Creangă” în strada ,,PĂRINTELE
ARSENIE BOCA” din Municipiul Brad .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei
locuinţe din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere Referatul
nr.11582/22.08.2012 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din
cadrul Primăriei municipiului Brad prin care se face cunoscut că începând cu data de
01.09.2012 Contractul de închiriere nr. 10563/13.08.2007 al doamnei Stan Ana-Maria,
deţinătoarea apartamentului nr. 24, din blocul, ANL , corp B, etaj 3 str. Nestor Lupei,
judeţul Hunedoara, va fi reziliat urmare solicitării acesteia, a iniţiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus repartizarea acestei locuinţe.
Precizează că repartizarea locuinţei se face în baza Hotărârii Consiliului Local
Brad nr.74/2012 privind reactualizarea Listei de priorităţi ANL pe anul 2012 în
vederea repartizării unor locuinţe tinerilor în vârstă de până la 35 de ani.
Menţionează că în Lista de priorităţi există două dosare care întrunesc un
punctaj de 43 de puncte.
Faţă de aceasta a procedat la analizarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru
tineri destinate închirierii în municipiul Brad.
Astfel, a constatat că cererea domnului Miler Petru Victor este mai veche decât
a doamnei Cozac Daniela Elena, drept pentru care a considerat legală şi oportună
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repartizarea locuinţei menţionată mai sus domnului Miler Petru Victor, însă lasă totuşi
la aprecierea Consiliului Local Brad această repartiţie.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai 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 Mureş Mihai 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 Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian precizează că cererea
domnului Miler Petru Victor este din data 9 februarie 2012 iar a doamnei Cozac
Daniela Elena este din data de 10.10.2011 motiv pentru care locuinţa se va repartiza
domnului Miler Petru Victor cu precizarea că până în februarie 2013 când se va
reactualiza Lista de priorităţi doamna Cozac Daniela Elena este prima căreia i se va
repartiza o locuinţă ANL dacă va deveni vreuna liberă.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.108/2012 privind repartizarea
unei locuinţe din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei, judeţul
Hunedoara .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind scoaterea din
funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar de la Spitalul
Municipal Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere adresa
nr.3944/16.07.2012 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită aprobarea scoaterii
din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar 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 şi a obiectelor de
inventar este de 77.866,07 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 al Centrului Judeţean
de Aparatură Medicală Hunedoara-Deva care avizează casarea lor.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului
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Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi
de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită să se respecte întocmai prevederile legale
în ceea ce priveşte procedura de casare, să se defalce pe categorii de materiale iar la
final să se aducă la cunoştiinţă suma obţinută.
Domnul Verdeş Laurenţiu – director economic la Spitalul Municipal Brad
precizează că aparatura medicală se ridică de către Comisia judeţeană, se
desmembrează iar o parte se distribuie diferitelor spitale.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian precizează că la proiect
este proces- verbal de constatare a stării tehnice şi solicită să se prezinte procesele
vebale de clasare, de casare, de desmembrare şi de distrugere a bunurilor.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită să se monitorizeze în teren de către
Compartimentul Audit desfăşurarea acestei proceduri.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian 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.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 109/2012 privind scoaterea
din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar de la
Spitalul Municipal Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea art. 1 din
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei
Locale de Ordine Publică în Municipiul Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
11368/16.08.2012 al Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei
Municipiului Brad prin care se solicită modificarea componenţei Comisiei Locale de
Ordine Publică datorită faptului că au intervenit unele schimbări în cadrul Poliţiei
Brad, Primăriei Municipiului Brad, respectiv a Consiliului Local Brad, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea articolului 1 din
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 23/2011.
Precizează că din Comisia Locală de Ordine Publică face parte Primarul
Municipiului Brad, şeful Poliţiei municipiului Brad, şeful Poliţiei locale a
municipiului Brad (în momentul de faţă locţiitorul şefului până la ocuparea postului de
şef Poliţie locală), Secretarul Municipiului Brad şi trei consilieri locali.
Totodată a propus ca secretariatul Comisiei locale de ordine publică să fie
asigurat de către Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
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Domnul consilier Leucian Cristian Serafim propune ca din Comisie să facă
parte domnul consilier Incău Mircea- propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian 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 Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2012 pentru modificarea
art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 23/2011 privind constituirea
Comisiei Locale de Ordine Publică în Municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin
licitaţie publică a unei suprafeţe de 32 mp. teren, situat în Brad str. Republicii
nr. 22 B, judeţul Hunedoara, în vederea amplasării unui container de
telecomunicaţii, cu echipamentul aferent.
Domnul Preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului Primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere Referatul Biroului
pentru administrarea domeniului public şi privat înregistrat sub nr.11664/23.08.2012
din care rezultă că terenul în suprafaţă de 32 mp. situat în Brad str. Republicii nr. 22
B, judeţul Hunedoara se află în proprietatea privată a Municipiului Brad, conform CF
nr. 63052 Brad şi îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus închirierii în vederea
amplasării unui container de telecomunicaţii, cu echipamentul aferent, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus închirierea prin licitaţie publică a
terenului susmenţionat.
Urmare faptului că terenul va fi închiriat prin licitaţie, în articolul 2 al
proiectului de hotărâre a propus aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea
licitaţiei, pornind de la preţul de 9,5 lei/mp/lună, stabilit prin Hotărârea Consiliului
local nr. 140/2011, iar în articolul 4 a propus aprobarea unei comisii de licitaţie
formată din 5 persoane.
Domnul Consilier local Mureş Mihai 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 Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel propune ca din comisia de licitaţie
să facă parte domnul consilier local Hărăguş Ioan- propunere aprobată cu unanimitate
de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că
proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2012 privind închirierea
prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 32 mp. teren, situat în Brad str.
21

Republicii nr. 22 B, judeţul Hunedoara, în vederea amplasării unui container de
telecomunicaţii, cu echipamentul aferent.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 11386/16.08.2012 a
consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local al
Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care
Consiliul local al municipiului Brad este parte - prin care se aduc la cunoştinţa
domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care este citat
Consiliul local al municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat act.
Domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim solicită consilierului juridic
informaţii cu privire la Dosarul nr. 9484/2/2011.
Consilierul juridic, David Mihaela, precizează s-a încheiat un contract de
asistenţă juridică în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Brad în
procesul cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, că această cauză se află
pe rolul Curţii de Apel Bucureşti şi s-a încuvinţat în cauză efectuarea unui Raport de
expertiză

Domnul Primar Florin Cazacu precizează că potrivit Contractului de Grant RO
2005/017-539.04.01.04.01.41, 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.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu care a fost şi managerul de proiect
precizează că 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.

Domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim întreabă cui trebuie să se
adreseze pentru a intra în posesia anumitor date, informaţii...
Domnişoara consilier juridic David Mihaela precizează că orice informaţie se
obţine în urma depunerii unei cereri la registratura Primăriei Municipiului Brad..
Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian precizează că de-a lungul
mandatului trecut s-au făcut mai multe demersuri în ceea ce priveşte soluţionarea
acestei situaţii litigioase.
Se trece la următorul punct şi anume: prezentarea Referatului
nr.11125/08.08.2012 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiţii
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pentru emiterea unui Acord de principiu pentru punerea la dispoziţia locatarilor
blocului 14 de pe str. Cuza Vodă a documentaţiilor tehnico- economice pentru lucrări
de intervenţie în scopul creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
Locatarii acestui bloc au luat decizia de a executa pe proprie cheltuială lucrările de
izolare termică a pereţilor exteriori. Domnii consilieri au luat act şi sunt de acord cu
emiterea Acordului de pricipiu şi emiterea Autorizaţiei de construire în favoarea
Asociaţiei de proprietari nr. 9.
Se trece la analizarea adresei nr.4533/10.08.2012 a SPITALULUI
MUNICIPAL BRAD prin care se prezintă Structura bolilor reumatismale în sensul
precizării numărului de cazuri spitalizate şi numărului de cazuri tratate în ambulatoriu
precum şi Structura funcţională a compartimentului de primire - urgenţe care
corespunde prevederilor OMS 1706/2007 cu excepţia spaţiului pentru gipsare –
operaţiune care se execută în secţia chirurgie. Se precizează că s-a dat dispoziţie
personalului medical din acest compartiment să blocheze accesul persoanelor care nu
se prezintă cu ambulanţa la salonul de urgenţe majore, urmănd ca acestia să se
prezinte la salonul de triaj prin intrarea din stradă.
Se trece la prezentarea Informării nr.11700/27.08.2012 a Viceprimarului
Municipiului Brad privind demersurile municipalităţii pentru realizarea unei
Centrale Termice pe biomasă, ca urmare a cererii nr 11700/24.08.2012 prin care se
solicită de către domnii Consilieri locali Leucian Cristian Serafim şi Străuţ Florin
prezentarea acesteia în şedinţa ordinară din această lună.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Viceprimar Circo Aurel Vasile să prezinte Informarea.
Domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că, pornind de la realitatea
că preţul energiei termice în municipiul Brad este cel mai mare din ţară (830,99
lei/Gcal), din care 60% este ponderea păcurii (al cărui preţ de achiziţie este într-o
creştere continuă), s-a constatat strict necesară realizarea unei noi Centrale Termice
care să funcţioneze pe un combustibil ieftin. În acest sens, Consiliul Local, prin
H.C.L. nr.168/2011, a aprobat numirea unei comisii de specialitate care să analizeze şi
să propună Consiliului soluţii în consecinţă.
În urma consultării A.N.R.S.C. Bucureşti, prin H.C.L. nr.6/2012 s-a adoptat
procedura de delegare a gestiunii întregului S.A.C.E.T, reglementată prin H.G nr.
717/2008, iar documentaţiile tehnico – economice publicate în Monitorul Oficial,
„Jurnalul Naţional” şi „ Mesagerul Hunedorean”, s-a impus realizarea unei noi surse
de producere a energiei termice la un preţ suportabil din partea consumatorilor finali.
În cadrul acestei proceduri nu s-au înregistrat oferte valabile, nici la cele două licitaţii
publice, nici la negocierea ulterioară, ceea ce a determinat Comisia de Evaluare să
schimbe condiţiile iniţiale, în concordanţă cu Scrisoarea de Intenţie a Firmei GREEN
ENERGY ALLIANCE – AUSTRIA.
Firma din Austria intenţionează să investească într-o centrală termică pe
biomasă, compusă din trei cazane de 6,3 MW, un grup fotovoltaic de 125 KW (pentru
servicii interne) şi un acumulator de energie de 4 MW. Investiţia privată, estimată la
cca. 9,8 milioane Euro, conţine valoarea centralei, a terenului de amplasament şi a
circuitului tehnologic de racordare a centralei la actualul sistem public de termoficare
(1,6 Km de circuit termic).
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Pe parcursul mai multor şedinţe de negociere cu partenerii din Austria s-a
definitivat soluţia tehnică, s-au negociat mai multe variante de tarif pentru energia
termică produsă spre a fi vândută unui operator local de distribuţie şi furnizare şi se
află în curs de dezbatere forma juridică a contractului de parteneriat public – privat.
Deoarece acest tip de contract PPP se supune strict Legii nr. 178/2010, care presupune
parcurgerea mai multor etape şi – cu timpi de aşteptare care totalizează 2-3 luni – am
propus o formă simplificată de contract de asociere în participaţiune, care se poate
negocia pe principii ale Codului Civil, iar această propunere se află în studiu din
partea avocaţilor firmei austriece.
Cu referire la tariful energiei termice produse, au fost avansate variante între
110 Euro/MWh – dacă investitorul nu poate accesa fonduri europene nerambursabile
– şi 61 Euro/MWh – cu 90% fonduri europene nerambursabile - , în condiţiile în care
cele 10.000 tone biomasă necesare într-un sezon rece se achiziţionează la preţul de 45
Euro/tonă. În măsura în care biomasa se va achiziţiona de piaţa locală, se apreciază o
diminuare consistentă a preţului unitar, astfel încât şi energia produsă se va vinde la
un tarif mai mic.
Negocierile vor continua, până la semnarea contractului de colaborare. Se face
precizarea că investiţia privată va fi exploatată de investitor pe o durată reglementată
prin contract, până la recuperarea integrală a investiţiei, după care investitorul o va
preda municipalităţii cu titlu gratuit şi lipsită de sarcini.
Cu referire la perspectiva imediată de asigurare a energiei termice pentru iarna
următoare domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că în ultimul timp
domnul primar a fost prezent de mai multe ori la Bucureşti unde a abordat acest
subiect cu factori de decizie din Minister şi din Guvern, urmând a face cunoscut
rezultatul acestor demersuri.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că solicitarea celor doi consilieri
locali este binevenită, domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile surprinzând sintetic
toate demersurile făcute în acest sens. Mai precizează că dumnealui s-a deplasat de
nenumărate ori la Bucureşti, unde, a purtat numeroase discuţii pe această temă iar
concluzia este că trebuie respectate prevederile legale în ceea ce priveşte parteneriatul
public privat cu partenerul din Austria. Pentru iarna care urmează este necesar a se
parcurge următoarele etape:
Administratorul judiciar al SC Acvacalor SA Brad – în insolvenţă va
trebui să angajeze forţa de muncă necesară şi să achiziţioneze necesarul minim de
materiale pentru executarea reparaţiilor şi reviziilor sezoniere ale Centralei Termice şi
reţelelor termice.
Este necesară accesarea de fonduri de la nivelul bugetului de stat pentru
achiziţionarea şi restituirea către Administraţia Rezervelor de Stat a celor 2000 tone
păcură împrumutate pentru iarna trecută, care costă 7 milioane de lei şi pentru
achitarea diferenţei de subvenţie de la bugetul local a energiei termice livrate
populaţiei, care înseamnă încă 3 mil. lei.
Pentru achiziţionarea celor 2.000 tone de păcură administratorul judiciar
va trebui să declanşeze procedura legală de achiziţie publică, astfel încât să se
încadreze în termenul reglementat prin Contractul de împrumut (31.10.2012) pentru a
nu intra sub incidenţa unor majorări şi penalităţi.
S-au dat asigurări de la Guvern că, odată restituit împrumutul către
Administraţia Rezervelor de Stat, este posibilă obţinerea unui nou Contract de
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împrumut pentru o cantitate de 2500 tone de păcură, cât este necesarul iernii
următoare. În cadrul şedinţei de Guvern s-a relevat situaţia specială pe care o are
Municipiul Brad cu privire la încălzirea urbană, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că
vom fi sprijiniţi de la acest nivel. Solicită acordul Consiliului Local al Municipiului
Brad de a interveni la organele de decizie, în numele administraţiei publice locale şi,
totodată, doamnei Bora Carmen Irina – Secretar al Municipiului Brad să înainteze o
adresă doamnei Cor Mihaela – Administrator judiciar al SC Acvacalor SA Brad – în
insolvenţă pentru îndeplinirea obiectivelor precizate mai sus. Totodată întreabă de ce
nu este prezentă la şedinţă doamna Niţă Adina – administrator special al SC
Acvacalor SA Brad – în insolvenţă.
Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian consideră că este utilă
stabilirea unui colectiv de lucru care să inventarieze numărul real al consumatorilor
branşaţi la SACET.
Domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim propune o intervenţie la SC
Electrocentrale Mintia, pentru o posibilă preluare în exploatare a Centralei Termice
Gura Barza în această iarnă. I se răspunde de către Primăria Municipiului Brad că
această iniţiativă a avut loc la nivelul conducerii de la Mintia, dar nu s-a ajuns la un
consens din cauza situaţiei financiare dificile a acestei societăţi.
Se trece la următorul punct înscris pe Ordinea de zi, şi anume: Diverse.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că în perioada 13-16 septembrie 2012
va avea loc la Brad AL OPTULEA SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE
GEOLOGIE ECONOMICĂ ”Resursele minerale şi mediul înconjurător din Carpaţi şi
ariile învecinate”- manifestare organizată cu ocazia Centenarului Muzeului Aurului
Brad şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Brad, SC SAMAX România, SC
MINVEST Deva, SC CONVERSMIN Bucureşti, Institutul Geologic al României
Bucureşti şi Bucharest Student Chapter of the Society of Economic Geology (SUA).
Precizează că o mare parte a manifestărilor ocazionate cu acest eveniment se
vor desfăşura în incinta Casei de Cultură Brad, că SC SAMAX România suportă toate
cheltuielile cu masa şi cazarea invitaţilor, că administraţia publică locală pune la
dispoziţie doar spaţiul în care se va desfăşura acest eveniment, în baza unui contract
de parteneriat care a fost încheiat.
Mai menţionează că este o bucurie pentru brădeni să poată găzdui un astfel de
eveniment şi că în data de 13 septembrie 2012, când este deschiderea evenimentului,
se va înmâna Post – Mortem Diploma de „Cetăţean de onoare” urmaşilor domnului
Prof. Univ.Ing. Toma Petre Ghiţulescu.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită domnilor consilieri să comunice adresele
personale de e - mail pentru a li se putea furniza mai uşor anumite informaţii .
Domnul Primar Florin Cazacu informează Consiliul local că în perioada 05-11
septembrie 2012 se va afla în concediu de odihnă.
Domnul delegat sătesc de la Ruda Brad - Groza Liviu mulţumeşte executivului
pentru cele două maşini cu balast şi pentru autogleder şi precizează că în sat mai e
nevoie de un container şi o pubelă.
Domnul delegat sătesc de la Mesteacăn Simedrea Iulian precizează că ar mai fi
nevoie să se reabiliteze drumurile din sat.
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Domnul Primar Florin Cazacu precizează că ar fi bine să se amenajeze o capelă
în sat şi solicită delegatului sătesc să vorbească cu preotul de acolo despre această
situaţie.
Domnul delegat de la Valea Brad Pistrilă Pavel solicită o maşină de balast
pentru drumul de la Biserică şi să reabiliteze terenul de fotbal.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că se va ocupa personal de această
problemă şi terenul de fotbal va fi asfaltat .
Domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim solicită să se facă o
inventariere a copacilor din oraş şi eventual să se mai taie din ei, în special brazii de
pe str. 1Iunie.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că va trebui să se depună cerere la
Registratura Primăriei Municipiului Brad în acest sens urmând a se lua măsurile
necesare.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe
Adrian declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului
Brad din data de 28.08.2012.
Brad, 28.08.2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DUŞAN GHEORGHE ADRIAN

SECRETAR
BORA IRINA -CARMEN
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