ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat azi 28 decembrie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 28 decembrie 2012 s-a făcut în data de 28.12.2012 prin Dispoziţia nr.
923/21.12.2012 a Primarului Municipiului Brad, conform prevederilor art. 39, alin.1,
alin.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 21.12.2012, 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 Jurca Florin – Manager al Spitalului
Municipal Brad, domnul Ciota Ioan – Director Medical al Spitalului Municipal Brad,
doamna Niţă Adina - Administrator Special al SC „ACVACALOR” SA BRAD – în
insolvenţă, domnul Boghean Emilian – consilier juridic al SC „ACVACALOR” SA
BRAD - în insolvenţă 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 Bradului.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Bora CarmenIrina - 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 29 noiembrie 2012 şi procesul verbal al şedinţei
convocată de îndată din data de 17 decembrie 2012, ambele aprobându-se cu 17
voturi „pentru”.
În continuare doamna Secretar, Bora Carmen – Irina, îl invită pe domnul
Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, să preia conducerea şedinţei.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, îl roagă pe
domnul Primar să dea citire proiectului ordinii de zi:
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1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2013 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului
Urbanistic General al Municipiului Brad– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2012 al Spitalului Municipal Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale pentru organizarea de
mese festive în sala de mese a Cantinei de ajutor social din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea
căminelor culturale aparţinătoare Municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor diverse
activităţi – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr.118/2007 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de
Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea
Serviciul de Ambulanţă Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin negociere directă a unor spaţii
având destinaţia ,,garaje auto”– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin negociere directă a unor spaţii
având destinaţia ,,garaje auto”– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
11. Informarea nr.17202/19.12.2012 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
12. Analizarea şi discutarea adresei nr.1196/03.12.2012 a Curţii de Conturi
Hunedoara - Deva
13. Diverse
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, întreabă dacă sunt suplimentări la
proiectul ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită suplimentarea ordinii de zi cu:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.146/2012 de aprobare a
investiţiei „Asigurarea producerii energiei termice printr-un Proiect de Parteneriat
Public - Privat” - motivat de primirea din partea Unităţii Centrale de Coordonare a
Parteneriatului Public Privat Bucureşti a unei solicitări de ultimă oră referitoare la
modificarea în parte a HCL nr. 146/2012.
2. Adresa nr.1098/20.12.2012 a Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad .
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi,
domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, supune aprobării suplimentarea propusă
şi cu 17 voturi „pentru” se aprobă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, supune aprobării Ordinea de zi
împreună cu suplimenatrea propusă şi cu 17 voturi „pentru” se aprobă.
În continuare se trece la discutarea proiectelor de pe ordinea de zi astfel cum a
fost ea aprobată.
Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2013.
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Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere prevederile
Codului fiscal – Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ţinând cont de Referatele compartimentelor de resort din cadrul Primăriei
Municipiului Brad, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.
Astfel pentru determinarea impozitelor pe clădiri pentru persoanele fizice a luat
în considerare valorile impozabile pe mp. de suprafaţă construită desfăşurată a clădirii,
stabilită conform Codului Fiscal cu modificările şi completările ulterioare la care a
propus aplicarea unei cote de 0,1%.
Pentru persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri cu
excepţia celor dobândite prin succesiune legală, a propus respectarea impozitului
stabilit de Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, (majorarea cu 65%
pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, majorarea cu 150%
pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, majorarea cu 300%
pentru a treia locuinţă şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu).
Pentru determinarea impozitelor pe clădiri la persoanele juridice a propus
aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirilor înregistrate în
contabilitatea acestora în cazul în care clădirile au fost reevaluate în ultimii trei ani,
iar în cazul în care clădirile nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani a propus aplicarea
cotei de 10% asupra valorii de inventar şi în cazul în care clădirile nu au fost
reevaluate în ultimii 5 ani a propus aplicarea cotei de 30% asupra valorii de inventar.
Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în intravilanul
localităţii a propus aplicarea nivelurilor impozabile stabilite de HGR pe cele patru
zone din Municipiul Brad.
Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţii se determină prin
înmulţirea suprafeţei de teren exprimată în hectare cu nivelul impozitului stabilit
potrivit art. 258 alin. 6 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de categoria de folosinţă ţi rangul localităţii. Pentru terenurile situate în
extravilan a propus delimitarea unei singure zone atât pentru Municipiul Brad cât şi
pentru satele aparţinătoare: Mesteacăn, Ţărăţel, Valea Bradului, Ruda Brad şi
Potingani.
Pentru determinarea impozitului pe mijloacele de transport a propus să se ţină
cont de tipul mijlocului de transport şi de suma prevăzută în HGR pe fiecare 200 cm3
capacitate cilindrică sau fracţiune din aceasta.
A propus ca limitele maxime din HGR pentru eliberarea certificatelor, avizelor,
autorizaţiilor pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe
spectacole să fie majorate cu 20% şi sunt cele din Anexele 1, 2 şi 3 la proiectul de
hotărâre.
De asemenea, a propus instituirea unor taxe pentru eliberarea unor copii de pe
documente cum ar fi: certificate, autorizaţii de transport, eliberarea avizului de
colectare a deşeurilor metalice, taxe pentru autovehicule lente, pentru eliberarea de
plăcuţe, pentru înregistrarea vehiculelor lente, taxă de urgenţă pentru eliberarea de
acte şi taxă pentru consultaţii pe probleme de urbanism, etc. după cum rezultă din
Anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre.
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Precizează că impozitul pe clădiri, pe terenuri şi pe mijloacele de transport se
plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie 2013, respectiv 30
septembrie 2013.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor până la data de 31 martie 2013 la
persoanele fizice a propus o bonificaţie de 10%.
Pentru persoanele fizice s-au menţinut prevederile O.G. nr. 27/1996 privind
acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi
din Munţii Apuseni în sensul reducerii cu 50% a impozitelor pe clădiri, pe terenuri, pe
mijloacele de transport şi pentru taxele datorate la eliberarea certificatelor, avizelor şi
a autorizaţiilor, fapt pentru care a propus reducerea acestor impozite cu 50%.
În anul fiscal 2013 impozitele şi taxele locale pe clădiri, pe teren şi impozitul pe
mijloacele de transport deţinute de către persoanele fizice şi juridice se majorează cu
20% cu excepţia impozitelor pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. 4 şi
5.
Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2012 mai mici de 10 lei
se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de
debitori (O.G.nr. 92/2003 – Codul de Procedură Fiscală).
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, Hărăguş Ioan, 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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Hărăguş Ioan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 160/2012 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2013.
Punctul nr.2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii
valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Referatul
nr.17183/19.12.2012 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei
Municipiului Brad prin care se face cunoscut necesitatea prelungirii valabilităţii
Planului Urbanistic General al Municipiului Brad, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus cele solicitate.
Menţionează că Planul Urbanistic General al Municipiului Brad a fost aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 101/1999 şi astfel a propus prelungirea
valabilităţii acestui plan până la data aprobării noului PUG, dar nu mai târziu de 30
decembrie 2015.
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, Hărăguş Ioan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian întreabă de ce nu se aprobă
noul PUG. Ce durează atât de mult.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că suntem în faza avizelor.Din păcate
această perioadă este foarte greoaie şi durează foarte mult.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, 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 Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 161/2012 privind aprobarea prelungirii
valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Brad.
Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Municipal Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere adresa nr.
7046/17.12.2012 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită aprobarea rectificării
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ca urmare a majorării valorii
contractului cu Casa Judeţeană de Asigurări Sociale Hunedoara Deva pentru anul
2012 pentru serviciile spitaliceşti, paraclinice, RMFB ambulatoriu (recuperare
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medicină fizică şi balneologie) şi cu Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara, 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 721,04 mii lei.
Precizează că în urma aplicării majorării susmenţionate veniturile Spitalului
Municipal Brad se stabilesc în sumă de 9.328,85 mii lei iar cheltuielile în sumă de
9.744,81 mii lei împreună cu excedentul care provine de la finele anului 2011 în sumă
de 415,96 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, Hărăguş Ioan, 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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Hărăguş Ioan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 162/2012 privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Municipal Brad.
Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale
pentru organizarea de mese festive în sala de mese a Cantinei de ajutor social din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere prevederile
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Cantinei de ajutor social din
municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 78/2005 în care s-a
prevăzut şi posibilitatea organizării de mese festive în această locaţie, în fiecare an,
începând din anul 2005 a stabilit taxe speciale pentru organizarea de mese festive în
sala de mese a cantinei.
Luând în considerare indicele de inflaţie de 104,08% comunicat de către
Institutul Naţional de Statistică Hunedoara – Deva, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus majorarea taxelor speciale pentru folosirea sălii de mese a
Cantinei cu această rată a inflaţiei.
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Astfel a propus o taxă specială în sumă de 88 lei pentru folosirea sălii de mese
şi o taxă specială de 312 lei pentru folosirea sălii de mese împreună cu vesela din
dotare şi personalul încadrat la bucătăria Cantinei.
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 Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de referatul 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, Hărăguş Ioan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2012 privind stabilirea unor taxe
speciale pentru organizarea de mese festive în sala de mese a Cantinei de ajutor
social din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Domnul Consilier local Mureş Mihai solicită acordul domnilor consilieri pentru
a părăsi lucrările şedinţei de consiliu câteva minute.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot solicitarea şi cu
unanimitate de voturi se aprobă.
Punctul nr. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale
pentru folosirea căminelor culturale aparţinătoare Municipiului Brad, pentru
desfăşurarea unor diverse activităţi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere indicele de
inflaţie de 104,08% comunicat de către Direcţia de Statistică Hunedoara în cursul lunii
noiembrie 2012, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus majorarea
taxelor speciale pentru folosirea căminelor culturale aparţinătoare Municipiului Brad,
pentru desfăşurarea unor activităţi, începând cu data de 1 ianuarie 2013.
Astfel a propus ca începând cu data de 1 ianuarie 2013 taxele să fie cele
menţionate în tabelul de mai jos:
ACTIVITĂŢI
- pentru nunţi
- pentru botezuri
- pentru discoteci, hore, nedei
- pentru onomastici, aniversări
- pentru pomeni, parastase

Valea Brad, Mesteacăn
354 lei
208 lei
151 lei
151 lei
73 lei

Ruda Brad, Ţărăţel
172 lei
104 lei
73 lei
73 lei
36 lei

Taxele vor aduce un venit la bugetul local al Municipiului Brad şi vor fi folosite
pentru întreţinerea căminelor culturale.
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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 Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de referatul Serviciului buget, finanţe, impozite şi taxe locale
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă, Hărăguş Ioan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier lipsă vot (Mureş Mihai) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr.164/2012 privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea căminelor
culturale aparţinătoare Municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor diverse
activităţi.
Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr.118/2007
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere Referatul
nr.17205/19.12.2012 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din
cadrul Primăriei Municipiului Brad prin care se solicită modificarea şi completarea
art.3 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 118/2007, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.
Astfel articolul 3 alin. 1 al Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 118/2007 se
modifică şi se completează, având următorul conţinut:
- (1) Se aprobă perceperea pentru eliberarea autorizaţiilor de liber acces a
următoarelor tarife (taxe):
- pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 3,5
tone şi 7,5 tone
- 15 lei/km/zi
7 lei/km/noapte
- 270 lei/km/lună
- 2500 lei/km/an
- pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone
şi 16 tone
- 27 lei/km/zi
- 13 lei/km/noapte
- 400 lei/km/lună
- 3600 lei/km/an
- pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 16 tone
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- 50 lei/km/zi
- 25 lei/km/noapte
- 500 lei/km/lună
- 4500 lei/km/an”
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 Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că în urma discuţiilor purtate
la şedinţele comisiilor de specialitate 1,2 şi 3, propune următoarele amendamente:
„I . Deţinătorii locali de mijloace de transport marfă, pentru care se achită TMT
anuală la Primăria Municipiului Brad şi care solicită „Autorizaţie de liber acces”
anuală, beneficiază de o reducere de 10% faţă de nivelele propuse la art. 3, alin.2 ”.
„II. Deţinătorii locali care achită integral taxa anuală pentru „Autorizaţie de
liber acces” până la data de 31.03.2013, beneficiază de o reducere de 10%, aplicată la
nivelul calculat conform art. I”.
Domnul Consilier local Mureş Mihai revine.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită să se precizeze în contextul hotărârii
unde se vor achita aceste taxe şi ce sume s-au încasat din astfel de taxe.
Doamna Lăzărescu Cristina – şef Birou pentru administrarea domeniului public
şi privat precizează că cel mai mare plătitor de astfel de taxe a fost LIDL.
Domnul Primar, Florin Cazacu solicită să se facă un grafic de circulaţie pe DN
76 şi întreabă dacă excepţia încasării taxei pentru circulaţia pe centură este prevăzută
în proiect. Doamna Lăzărescu Cristina – şef Birou pentru administrarea domeniului
public şi privat precizează că este prevăzută această excepţie.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan supune la vot amendamentele
propuse şi cu unanimitate de voturi se aprobă.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, 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, Hărăguş Ioan, supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentele propuse şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.165/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr.118/2007.
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Punctul nr.7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere propunerile
făcute de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad,
precum şi de către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” 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 personalului susmenţionat în sumă de 11.406,63
lei după cum urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad (noiembrie 2012)
728 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu”– Şcoala Generală ,,Mircea Sântimbreanu”
( septembrie, octombrie şi noiembrie 2012) 3788 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” – Şcoala Generală ,,Horea,Cloşca şi Crişan”
(octombrie şi noiembrie 2012)
2614,30 lei
-Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad ( iunie, octombrie şi noiembrie 2012)
4276,33 lei .
Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti de către cele două Centre bugetare numai după virarea sumelor 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, Hărăguş Ioan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, 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, Hărăguş Ioan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.166/2012 privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Punctul nr.8. Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi
desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad.
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Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, având în vedere adresa
nr.4842/11.12.2012 a Serviciului Judeţean de Ambulanţă Hunedoara Deva prin care
se solicită darea în folosinţă gratuită acestui serviciu a clădirilor în care îşi desfăşoară
activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad din incinta Spitalului Municipal Brad, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus darea în folosinţă gratuită a
clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad – Serviciul
Judeţean de Ambulanţă Hunedoara pe o perioadă de 1 an adică până la data de
31.12.2013.
A propus darea în folosinţă gratuită a acestor clădiri având în vedere că
Serviciul de Ambulanţă desfăşoară o activitate de utilitate publică în Municipiul 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, Hărăguş Ioan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, 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, Hărăguş Ioan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.167/2012 privind darea în folosinţă
gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara – Deva a clădirilor în
care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad.
Punctul nr. 9. Proiectul de hotărâre privind închirierea prin negociere
directă a unor spaţii având destinaţia ,,garaje auto”.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, în urma retrocedării fostului
sediu al administraţiei publice locale din str. Republicii, nr. 18, Brad, au fost
retrocedate şi fostele garaje ale Primăriei, respectiv atelierul propriu de întreţinere –
reparaţii electromecanice.
Întrucât actualul sediu, situat în Brad, str. Independenţei, nr. 2, nu dispune de
spaţii adecvate pentru desfăşurarea serviciilor de întreţinere a utilităţilor publice, nici
de păstrare a uneltelor şi obiectelor de inventar, până la amenajarea sau achiziţionarea
unor spaţii închise cu aceste destinaţii, care să facă parte din domeniul public sau
privat al unităţii administrativ teritoriale, se consideră necesară şi oportună închirierea,
pe durată determinată, a garajelor aflate în proprietatea C.N. „MINVEST” S.A
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DEVA, în suprafaţă de 127 mp., adiacente clădirii Casei de Cultură din str.
Independenţei, nr.7.
În sensul celor de mai sus, a iniţiat prezentul Proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea închirierii prin negociere directă a imobilului identificat prin CF
MINVEST SA DEVA, pentru perioada 01.01.- 31.12.2013, la tariful negociat de
Comisia de negociere numită prin Dispoziţia nr. 910/20.12.2012, de 7,00 lei/mp/lună,
respectiv 889 lei/lună. Totodată, a propus împuternicirea primarului să semneze
Contractul de închiriere invocat.
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, Hărăguş Ioan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, 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, Hărăguş Ioan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.168/2012 privind închirierea prin
negociere directă a unor spaţii având destinaţia ,,garaje auto”.
Punctul nr.10. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 146/2012 de aprobare a investiţiei „Asigurarea producerii
energiei termice printr-un proiect ”.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive, dumnealui fiind unul dintre iniţiatori.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, Hotărârea Consiliului Local Brad
nr. 146/2012 de aprobare a investiţiei „Asigurarea producerii energiei termice
printr-un Proiect de Parteneriat Public-Privat” a fost promovată de către Comisia de
specialitate înfiinţată prin HCL 168/2011, ca urmare a eşuării procedurii de delegare a
gestiunii SACET Brad, iniţiată în conformitate cu Procedura –Cadru reglementată prin
HGR nr. 717/2008.
Întrucât la data iniţierii HCL nr. 146/2012 ofertanţii interesaţi în realizarea unei
investiţii private constând într-o Centrală Termică pe biomasă, Comisia iniţiatoare a
impus expres acest tip de combustibil (biomasă) în viitoarea investiţie privată.
Ulterior, prin adresa nr.16353/04.12.2012 s-a solicitat implicarea Unităţii
Centrale de Coordonare a Parteneriatului Public – Privat (UCCPPP) din subordinea
Guvernului, iar în cadrul şedinţei de lucru convocată la data de 13.12.2012 la sediul
Guvernului, s-a stabilit că nu trebuie impus un anume tip de combustibil, ci să se
lanseze o competiţie mai largă, astfel încât potenţialii ofertanţi să ofere soluţii tehnice
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variate, din care să poată fi selectată oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
tehnico-economic.
Pentru a crea acest cadru competiţional, cât şi pentru a beneficia de colaborarea
cu UCCPPP în realizarea obiectivului propus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus modificarea articolelor 1 şi 2 din H.C.L. nr. 146/2012, după cum
urmează:
„ Se aprobă oportunitatea de demarare a Proiectului de Parteneriat-Public Privat
pentru „Asigurarea producerii energiei termice în Municipiul Brad”, respectiv „Se
împuterniceşte Primarul Municipiului cu realizarea tuturor demersurilor aferente
iniţierii şi derulării proiectului de parteneriat public-privat „Asigurarea producerii
energiei termice printr-un Proiect de Parteneriat Public – Privat în Municipiul Brad,
cât şi cu semnarea, în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Brad,
conform art. 11, lit g din Anexa nr. 1 a HGR nr. 1239/2010 privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat, cu
modificările şi completările ulterioare”.
Urmare acestora se modifică implicit şi titlul proiectului de hotărâre.
Articolul 3 rămâne nemodificat, iar articolul 4 se completează cu comunicarea
Hotărârii Consiliului Local Brad la UCCPPP Bucureşti.
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, Hărăguş Ioan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, 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, Hărăguş Ioan, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.169/2012 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 146/2012 de aprobare a investiţiei „Asigurarea producerii
energiei termice printr-un proiect .
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.17212/21.12.2012 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
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domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care este citat
Consiliul local al municipiului Brad. Domnii consilieri au luat act de aceasta.
Proiectele de hotărâre fiind epuizate, se trece la analizarea şi discutarea
adresei nr. 1196/03.12.2012 a Curţii de Conturi Hunedoara-Deva.
Domnul Consilier local Mureş Mihai precizează că toate hotărârile adoptate de
către Consiliul local au fost avizate de către Secretarul Municipiului Brad, au fost
verificate din punct de vedere al legalităţii de către Instituţia Prefectului Hunedoara,
şi nu au fost contestate. Întreabă de ce în urma controlului efectuat de către Curtea de
Conturi aceştia au o altă opinie. Ar trebui să ne punem de acord şi să urmăm calea
legală.
Domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile susţine că hotărârile adoptate au
respectat legalitatea, acestea fiind validate de Instituţia Prefectului Judeţul Hunedoara
iar observaţiile Curţii de Conturi se axează pe nişte pretenţii excesive care nu intră în
contradicţie cu legislaţia.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că nu există vreo decizie de
recuperare a vreunui prejudiciu. Se solicită doar a se depune documentele justificative
pentru sumele folosite de beneficiarii finanţărilor nerambursabile. În continuare, va
trebui să fim mult mai atenţi. Ne vom folosi de finanţările nerambursabile cu
respectarea procedurii reglementată prin Legea nr. 350/2005.
Se trece la analizarea şi discutarea adresei nr. 1098/20.12.2012 a Şcolii
Gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad.
Domnul Primar Florin Cazacu întreabă care este formula pe care o consideră
potrivită în ceea ce priveşte personalitatea juridică a unităţilor şcolare.
Domnul Consilier local, Ştefan Bogdan Mihai – Director al Şcolii Generale
„Horea, Cloşca şi Crişan” Brad precizează că această adresă a fost depusă în urma
dezbaterilor avute la Şcoala Generală „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, iar motivele
sunt cunoscute de cel puţin doi ani de zile. Precizează că, personalul didactic şi
nedidactic de la Şcoala Generală „Mircea Sântimbreanu” Brad nu-şi doreşte
redobândirea personalităţii juridice, pe când, cadrele didactice şi nedidactice de la
Şcoala Generală „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad doresc revenirea la unitate de
învăţământ cu personalitate juridică.
Domnul Suciu Ovidiu – Director al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad
precizează că, în principiu, dumnealui este pentru despărţirea şcolilor, dar trebuie să
se ţină cont de numărul angajaţilor (147 persoane). Au fost convocaţi toţi angajaţii, s-a
votat prin vot secret, majoritatea au votat împotrivă. Teama survine de la completarea
de normă în cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ. Dacă se pot constitui consorţii între
şcoli, atunci ar fi foarte bine. Dar nu avem această certitudine pentru că unele dintre
articolele din lege se aplică, altele, nu. Precizează că i se pare absurd ca numai Şcoala
Generală „Horea, Cloşca şi Crişan” să redobândească personalitate juridică. În
accepţiunea dumnealui ar trebui să redobândească personalitate juridică ori toate
unităţile şcolare, ori, nici una.
Domnul Consilier local, Ştefan Bogdan Mihai – Director al Şcolii Generale
„Horea, Cloşca şi Crişan” Brad precizează, că, fără a dori să intre într-o polemică cu
domnul Director Suciu Ovidiu, nu înţelege de ce colegii dumnealui - angajaţii
Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad şi ai Şcolii Generale „Mircea Sântimbreanu”
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Brad să hotărască ce e bine şi ce nu e bine pentru Şcoala Generală „Horea, Cloşca şi
Crişan” Brad.
Domnul Consilier local Mureş Mihai precizează că un Consiliu local are un
statut şi era în măsură să ia o hotărâre în ceea ce priveşte redobândirea personalităţii
juridice de către unităţile de învăţământ. Propune respectarea legii, iar dacă legea
spune că unitaţile de învăţământ care au peste 300 de elevi pot avea personalitate
juridică – atunci să-şi redobândească personalitatea juridică şi unităţile de învăţământ
din Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că a primit şi dumnealui o delegaţie
din partea Şcolii Generale „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad care au susţinut această
adresă, dar, dumnealui le-a spus că s- au îndreptat greşit deoarece, cel care hotărăşte în
acest caz este Consiliul local. Părerea dumnealui este că ar trebui să fie cum a fost
înainte, adică fiecare unitate de învăţământ să aibă personalitate juridică, dar, să fie
unite într-un consorţiu, astfel va fi şi competiţie între şcoli.
Domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim întreabă ce presupune acest
consorţiu.
Doamna Consilier local Sucia Angela precizează că, consorţiul este un
organism format din două sau mai multe unităţi şcolare care va funcţiona în baza unui
parteneriat cu o durată de trei ani cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional cu încă
un an.
La finalul dezbaterilor pe acest subiect, Consiliul local al Municipiului Brad
decide să-şi menţină punctul de vedere formulat anterior comasării unităţilor de
învăţământ din municipiul Brad, respectiv ca fiecare unitate şcolară să-şi
redobândească personalitatea juridică şi în pus să fie unite într-un consorţiu, conform
prevederilor legale.
Se trece la punctul Diverse.
Domnul Delegat sătesc din satul Mesteacăn - Simedrea Iulian mulţumeşte
pentru lucrările de deszăpezire, dar, solicită mai multă atenţie la mânuirea utilajelor
din partea operatorilor şi la crearea refugiilor.
Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că datorită cantităţii mari de zăpadă
căzută în perioada 9-11.12.2012 s-a lucrat cu toate utilajele din dotare ceea ce
înseamnă foarte mulţi bani. Menţionează că, s-a lucrat cu profesionalism şi s-a făcut
faţă situaţiei.
Domnul Consilier local, Mureş Mihai mulţumeşte tuturor celor cu care a
colaborat, (executiv, directori de unităţi şcolare şi directori de instituţii).Mulţumeşte
şi colegilor consilieri de la alte partide pentru buna colaborare. Urează tuturor un An
Nou cu Bucurii, alături de cei dragi şi tradiţionalul „La mulţi ani!”.
Domnul Preşedinte de şedinţă urează colegilor consilieri şi tuturor celor
prezenţi Un An Nou cu Sănătate, Bucurii şi tradiţionalul ”La Mulţi Ani !”
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că anul 2012 a fost un an extrem de
controversat, a fost anul în care la clădirea bugetului pentru anul 2012 s-a început cu
aproximativ 10 mld. lei mai puţin decât anul trecut. Din nefericire, anul trecut a dus la
câteva mari pierderi: (a murit Alin Popa ceea ce a dus la o mare pierdere pentru
bugetul local de aproximativ 15 mld. lei), SC Lori Alba SRL a intrat în
reorganizare....A fost însă un an şi cu realizări: s-a recepţionat lucrarea de modernizare
a drumului comunal Răbăreasa, Golceşti, Tudorăneşti, s-a asfaltat drumul comunal din
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Ruda Brad până în centru, s-au făcut multe trotuare, parcări, s-a finalizat lucrarea de
reabilitare a Bisericii de la Mesteacăn.
Mulţumeşte executivului Municipiului Brad pentru efortul depus precum şi
deliberativului pentru că a aprobat şi a votat favorabil iniţiativele primarului.
Urează tuturor un sincer şi călduros „La Mulţi Ani!”
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data
de 28.12.2012.

Brad, 28.12.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
HĂRĂGUŞ IOAN

SECRETAR
BORA CARMEN -IRINA
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