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R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
   CONSILIUL LOCAL
   MUNICIPIUL BRAD

PROCES-VERBAL
încheiat azi 29 februarie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului local al municipiului Brad

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 29 februarie 2012 s-a făcut în data de 24.02.2012 prin Dispoziţia nr. 164/24.02.2012
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 24.02.2012, conform tabelului
existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.

La şedinţă au fost prezenţi 16 consilieri locali din toţi  cei 17 consilieri locali în
funcţie, domnul consilier Oprişa Florin Ioan fiind absent motivat.

A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan,
angajaţi ai aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăţeni ai municipiului
Brad.

În calitate de invitaţi au participat domnul Verdeş Laurenţiu – director economic al
Spitalului municipal Brad, domnul Jurca Florin – manager 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  precum  şi cetăţeni ai municipiului Brad  şi domnul Csernatoni Ioan – şef
Punct de lucru Brad a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA.

Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela -
secretar al municipiului Brad.

Doamna secretar Galea Mirela - declară deschise lucrările şedinţei, considerând-o
legal constituită şi îi invită pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia imnul
naţional al României.

În continuare doamna secretar Galea Mirela supune spre aprobare procesul verbal
al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie  2012 şi  procesul verbal al şedinţei de îndată
din data de  11 ianuarie  2011 care se aprobă  cu unanimitate de voturi.

În continuare doamna secretar Galea Mirela îl roagă pe domnul consilier local
Ştefan Bogdan Mihai  care a fost ales preşedinte de şedinţă în luna decembrie 2011  să
ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinţei.

Nemaifiind alte discuţii domnul preşedinte de şedinţă îl roagă pe domnul primar să
dea citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2012 al Spitalului Municipal Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea Protocolului de colaborare încheiat
între Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de probaţiune de pe lângă
Tribunalul Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului Brad.
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3. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de
salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe
raza municipiului Brad pe anul 2012 – iniţiat de primarul municipiului Brad.

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr.
11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul Sportiv ,,Armata Aurul”
Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr.
13214/2009 între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia Sportivă ,,Metalul”
Crişcior – iniţiat de primarul municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume Asociaţiei Sportive
,,Michael Autosport” Brad pentru anul 2012 – iniţiat de primarul municipiului Brad.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de
domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur – iniţiat de primarul municipiului
Brad.

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă a unei
suprafeţe de teren de 137 mp. situată în municipiul Brad str. Republicii FN – iniţiat de
primarul municipiului Brad.

9. Proiect de  hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare ce se
vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Brad din anul
2012 – iniţiat de primarul municipiului Brad.

10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor sere
reci din domeniul privat al municipiului Brad situate pe str. Ardealului – iniţiat de
primarul municipiului Brad.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de
publicitate  între  CLUBUL DE SPEOLOGIE „CRISTAL” ORADEA  şi Consiliul local
al municipiului Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.

12. Informarea nr.2749/22.02.2012 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor
de judecată în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.

13. Analizarea şi discutarea  adresei nr. 18/08.02.2012 a SC DANIR PREST
SRL BRAD

14. Diverse

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea
sau completarea  Proiectului Ordinii de zi.

Domnul primar Florin Cazacu solicită completarea Ordinii de zi cu următoarele:
1.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru organizarea „Serbărilor

Primăverii” în municipiul Brad.
2. Adresa nr. SC DANDY CAR PAN SRL BRAD.
3. Prezentarea Documentaţiilor de delegare a gestiunii SACET Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă solicită acordul consilierilor pentru a se discuta cu

prioritate punctul 9 de pe ordinea de zi avându-se în vedere că domnul director al
Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad care  este prezent în sală trebuie să participe la
o şedinţă din cadrul unităţii de învăţământ. Domnii consilieri sunt de acord cu solicitarea
făcută şi astfel punctul 9 devine punctul 1 pe ordinea de zi.

Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului Ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinţă îl supune aprobării cu completările şi modificarea
făcută şi cu unanimitate de voturi este aprobat.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului
burselor şcolare şi a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Brad pentru anul şcolar 2011-
2012.

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 începând din anul 2012 bursele
şcolare se acordă din bugetele locale ale unităţii administrativ teritoriale de care aparţin
unităţile de învăţământ preuniversitar, în limita fondurilor aprobate de către Consiliul
local al municipiului Brad.

Criteriile pentru acordarea burselor şcolare au fost stabilite în Consiliul de
administraţie al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad şi au fost comunicate prin
adresa nr. 543/21.02.2012.

Cuantumul burselor şcolare se stabileşte anual prin hotărâre de consiliu, fapt pentru
care a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cuantumul burselor şcolare
după cum urmează:

- bursă de performanţă -  80 lei/lună
- bursă de merit -  70 lei/lună
- bursă de studiu -  60 lei/lună
- bursă de ajutor social -  60 lei/lună
Precizează că la stabilirea acestui cuantum s-a avut în vedere încadrarea în suma de

200.000 lei prevăzută în buget pentru anul 2012.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,

prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe 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 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 întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că acordarea acestor burse
şcolare au fost analizate şi discutate în cadrul a două şedinţe ale Consiliului de
administraţie ajungându-se astfel la cuantumurile prezentate şi care se vor acorda în
funcţie de priorităţi şi de prevederile bugetare. Mai menţionează că aceste burse sporesc
competitivitatea.

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că sumele propuse sunt stimulative
dar ar fi necesar să se introducă şi o bursă ocazională al cărei cuantum să fie mai mare
deoarece se acordă o singură dată. Mai solicită a se purta corespondenţă cu Consiliile
locale din unităţile administrativ teritoriale din jurul Bradului cu privire  la susţinerea
financiară a câtorva burse  a elevilor care provin din aceste comune. Totodată precizează
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că ar trebui să se intervină şi pe lângă agenţii economici mai importanţi din zonă pentru
acordarea unor burse şcolare private.

Domnul consilier Suciu  Ovidiu precizează că bursele de ajutor ocazional vor fi în
cuantum  de 75% din venitul minim pe economie iar bursele elevilor de clasa a XII-a  se
vor acorda până la susţinerea examenului de bacalaureat.

Domnul primar Florin Cazacu solicită să se stabilească cui i se vor imputa sumele
acordate necuvenit precizând că Compartimentului Audit Intern din cadrul Primăriei
municipiului Brad îi revine  sarcina să verifice  întrunirea condiţiilor pentru acordarea
acestor burse.

Totodată domnul primar îşi exprimă nemulţumirea faţă de modul defectuos de
colaborare cu domnul  director al Colegiului Naţional”Avram Iancu” Brad -Paşcu Gavrilă
menţionând că în două luni de zile în care a avut probleme cu sistemul de încălzire  al
unităţii de învăţământ nu a sunat nici o dată, dumnealui, din proprie iniţiativă fiind cel
care a trimis doi reprezentanţi ai executivului pentru a monitoriza în permanenţă
parametrii.

Domnul  preşedinte de şedinţă 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 supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier  absent
motivat (Oprişa Florin Ioan) se adoptă Hotărârea nr.20/2012 privind aprobarea
numărului burselor şcolare şi a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Brad pentru anul
2011-2012.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Municipal Brad.

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 adresa
nr.770/20.02.2012 a Spitalului municipiului Brad prin care se înaintează spre aprobare
bugetul de venituri şi cheltuieli al acestei instituţii pe anul 2012, avizat de către Consiliul
de administraţie, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea celor
solicitate.

La întocmirea bugetului s-au avut în vedere sumele contractate cu Casa Judeţeană
de Asigurări de Sănătate Hunedoara Deva şi cu Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara
Deva, precum şi sumele prognozate a fi încasate din prestări servicii la cerere în anul
2012.

Precizează  că  veniturile Spitalului municipal Brad pe anul 2012 se stabilesc în
sumă de 5752,45 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar de la finele anului 2011 în
sumă 415,96 mii lei, iar cheltuielile bugetului Spitalului municipal Brad se stabilesc în
sumă de 6168,41 mii lei.
           Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
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iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe 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 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 întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează  că acest buget este unul de
început, că Spitalul nu va putea funcţiona cu acest buget tot anul, că după analizarea în
comisiile de specialitate s-a constatat că au fost întrunite toate elementele esenţiale, că
sursele de venituri sunt aprobate la nivel naţional, că cheltuielile de personal se
încadrează 62,8%  faţă de 70% iar cuantumul hranei este de 1,8 % din totalul cheltuielilor
pentru  hrană.

Domnul consilier Leaha Ştefan solicită să i se precizeze pentru ce perioadă a anului
va ajunge acest buget astfel încât  Spitalul municipal Brad  să funcţioneze  în condiţii
optime şi ce sumă este alocată pentru bolnav/hrană.

Domnul Verdeş Laurenţiu - director economic al Spitalului municipal Brad
precizează că  acest buget ajunge până la 30 iunie 2012 iar din suma de 7 lei/bolnav/hrană
acum se alocă între 3,5 şi 4 lei/bolnav. Mai precizează că sunt contractate cu Casa de
Asigurări de Sănătate un număr de 115 paturi din cele 145 aprobate prin
Organigramă.Deasemenea precizează că de la 1 martie 2012 rămân la pensie 13 oameni.

Domnul consilier Leaha Dorel Ştefan întreabă dacă există posibilitatea de a mai
contracta cu Casa în acest an.

Domnul Verdeş Laurenţiu - director economic al Spitalului municipal Brad
precizează că  nu, dar  spune că există posibilitatea transformării în spital orăşenesc cu
secţie de Urgenţe şi secţie de Interne în cazul în care se va ajunge  la un număr sub 100
de paturi contractate cu Casa.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că Spitalul municipal Brad este
ameninţat şi că nu vor fi fonduri suficiente pentru a putea funcţiona întregul an  2012.

Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizează că ar trebui să se facă
demersuri pentru  realizarea  unui  sistem de  încălzire propriu aşa cum sunt cele realizate
la şcoli.

Domnul  preşedinte de şedinţă 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 supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Oprişa Florin Ioan) se adoptă Hotărârea nr. 21/2012 privind  aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Municipal Brad.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea Protocolului
de colaborare încheiat între Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de
probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Domnul  preşedinte de şedinţă 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 Protocolul de
colaborare încheiat între Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de Probaţiune
de pe lângă Tribunalul Hunedoara, conform Hotărârii Consiliului local Brad nr.
45/30.03.2011, pe o perioadă de un an, ţinând cont şi de numărul mare de solicitări din
partea acestui serviciu, a iniţiat prezentul proiectul de hotărâre prin care a propus
prelungirea acestui protocol printr-un act adiţional până la data de 31.03.2013.

Menţionează că la încheierea Protocolului de colaborare s-a avut în vedere
întărirea gradului de siguranţă comunitară în municipiul Brad, prevenirea săvârşirii unor
infracţiuni, precum şi reintegrarea în comunitate a persoanelor care au săvârşit
infracţiuni.

În acest sens s-au întocmit de către compartimentele de specialitate din cadrul
Primăriei municipiului Brad referate şi rapoarte de evaluare la solicitarea Serviciului de
probaţiune pentru învinuiţii şi inculpaţii minori şi majori de pe raza municipiului Brad şi
s-au furnizat date despre situaţia socială şi familială a acestora.

În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea primarului
municipiului Brad pentru a semna Actul adiţional la Protocolul de colaborare între
Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul
Hunedoara.

Domnul consilier Ciur Gheorghe 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 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 întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.

Domnul  preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi
de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier  absent motivat
(Oprişa Florin Ioan) se adoptă Hotărârea nr.22/2012 privind prelungirea Protocolului
de colaborare încheiat între Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de
probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

 Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind ajustarea tarifelor
pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC
SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza municipiului Brad pe anul 2012.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
1765/25.01.2012 a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA prin care se
solicită actualizarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate pe raza
municipiului Brad pe anul 2012, precum şi Referatul nr.1472/02.02.2012 a
Compartimentului unitatea locală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a  propus cele solicitate.

Menţionează că tarifele pentru activităţile desfăşurate de către operatorul de
salubrizare nu au mai fost modificate din anul 2009, fapt pentru care consideră oportună
ajustarea tarifelor având în vedere că se ia în calcul doar indicele preţurilor de consum şi
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media lunară a inflaţiei, prevăzute în Buletinul statistic de preţuri din lunile decembrie
2010 şi noiembrie 2011.

 În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus ajustarea tarifelor pentru
persoanele fizice, iar în articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus ajustarea tarifelor
pentru persoanele juridice.

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe 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 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 întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că dumnealui este foarte mulţumit pentru
buna colaborare pe care o are cu   personalul care deserveşte acest serviciu în municipiul
Brad şi îi solicită domnului Csernatoni Ioan – şef punct de lucru Brad care este prezent în
sală să monitorizeze foarte atent activitatea Staţiei ECO Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi
de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Oprişa Florin Ioan),  se adoptă Hotărârea nr.23/2012 privind ajustarea tarifelor
pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC
SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza municipiului Brad pe anul 2012.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea contractului
de asociere nr. 11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul
Sportiv ,,Armata Aurul” Brad.

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 prin adresa nr.4/20.01.2012 Clubul
Sportiv ,,Armata Aurul” Brad solicită prelungirea contractului de asociere între Consiliul
local al municipiului Brad şi acest club până la finele anului 2012, precum şi un sprijin
financiar pentru a participa la competiţiile sportive din anul 2012.

În acest sens, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus prelungirea
Contractului de asociere nr. 11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi
Clubul Sportiv „Armata Aurul” Brad  până la finele anului 2012 precum şi alocarea
sumei de 55.000 lei din bugetul local al municipiului Brad de la capitolul „cultură,
recreere, religie” respectiv subcapitolul „sport”.
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Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe 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 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 întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că trebuie modificată componenţa
Consiliului Director al Asociaţiei şi astfel, sunt propuşi domnii consilieri: Ciur Gheorghe
– vicepreşedinte, Podaru Vasile şi Suciu Ovidiu – membrii.

Domnul preşedinte de şedinţă supune spre aprobare propunerile făcute şi cu
unanimitate de voturi se aprobă.

Domnul  preşedinte de şedinţă 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 supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier  absent
motivat (Oprişa Florin Ioan) se adoptă Hotărârea nr. 24/2012 privind prelungirea
contractului de asociere nr. 11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi
Clubul Sportiv ,,Armata Aurul” Brad.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea contractului
de asociere nr. 13214/2009 între Consiliul local al municipiului Brad şi Asociaţia
Sportivă ,,Metalul” Crişcior.

Domnul  preşedinte de şedinţă 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 adresa nr.
50/18.01.2012 a  Asociaţiei Sportive „Metalul” Crişcior prin care se solicită prelungirea
contractului de asociere încheiat între Consiliul local Brad şi Asociaţia Sportivă
„Metalul” Crişcior pe anul 2012 precum şi alocarea unui sprijin financiar  pentru a
participa la competiţiile sportive în anul 2012, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus prelungirea contractului de asociere nr. 13214/2009 cu încă un an precum şi
alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al municipiului Brad de la capitolul
„cultură, recreere, religie” respectiv subcapitolul „sport”.
            Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
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iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe 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 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 întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că trebuie modificată componenţa
Consiliului Director al Asociaţiei şi astfel sunt propuşi domnii consilieri Mureş Mihai si
Manea Iosif.

Domnul  preşedinte de şedinţă supune spre aprobare propunerile făcute şi cu
unanimitate de voturi se aprobă.

Domnul  preşedinte de şedinţă 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 supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier  absent
motivat (Oprişa Florin Ioan)  se adoptă Hotărârea nr. 25/2012 privind prelungirea
contractului de asociere nr. 13214/2009 între Consiliul local al municipiului Brad şi
Asociaţia Sportivă ,,Metalul” Crişcior.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume
Asociaţiei Sportive ,,Michael Autosport” Brad pentru anul 2012.

Domnul  preşedinte de şedinţă 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 prin adresa nr. 1/11.01.2012 Asociaţia
Sportivă „MICHAEL AUTOSPORT” Brad solicită alocarea unei sume pentru a participa
la competiţiile sportive în cadrul Campionatului Naţional de Raliuri şi Viteză pe trasee
montane  grupa A  în anul 2012.

În acest sens, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  alocarea
sumei de 2000 lei din bugetul local al municipiului Brad de la capitolul „cultură, recreere,
religie” respectiv subcapitolul „sport”.
          Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul
consilier Ciur Gheorghe 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 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 întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.

Domnul  preşedinte de şedinţă 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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 Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu  16 voturi „pentru”, 1
consilier  absent motivat (Oprişa Florin Ioan)  se adoptă Hotărârea nr. 26/2012 privind
alocarea unei sume Asociaţiei Sportive ,,Michael Autosport” Brad pentru anul 2012.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de
la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur.

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 propunerile făcute de
către Consiliul de Administraţie al  Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad de a deconta
contravaloarea  cheltuielilor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului
didactic, care se deplasează de la localitatea de domiciliu la locul de muncă (în
municipiul Brad) şi retur, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenţionat pe lunile decembrie 2011 şi
ianuarie 2012 în sumă de 1245 lei după cum urmează:

- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad - luna decembrie 2011 - 699 lei
- luna ianuarie 2012 - 546 lei

Precizează că în articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti de către Centrul bugetar nr. 1 numai după virarea sumelor din bugetul
local al municipiului Brad.

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,   domnul
consilier Ciur Gheorghe 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 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 întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.

Domnul  preşedinte de şedinţă 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 supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru” 1 consilier  absent
motivat (Oprişa Florin Ioan), se adoptă Hotărârea nr.27/2012 privind aprobarea
drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de
deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi
retur.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind concesionarea prin
negociere directă a unei suprafeţe de teren de 137 mp. situată în municipiul Brad str.
Republicii FN.
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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 cererea nr.
6769/16.05.2011 a domnului Hărăguş Gabriel domiciliat în Brad str. Liceului bloc 2-8,
ap. 24  prin care solicită concesionarea  suprafeţei de teren de 137 mp. situat pe str.
Republici FN, care face parte din domeniul privat al municipiului Brad, alăturat
proprietăţii sale de pe str. Minerilor, precum şi Referatul nr. 2115/09.02.2012 al Biroului
administrarea domeniului public şi privat, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus concesionarea prin negociere directă a acestei suprafeţe de teren.

Precizează că a propus concesionarea prin negociere directă având în vedere că se
doreşte extinderea construcţiei de către solicitant pe suprafaţa de teren alăturată
construcţiei sale.

 Pentru concesionarea acestui teren s-a întocmit un Caiet de sarcini şi un Raport de
Evaluare a terenului care s-a executat de către SC DOREVAL SRL DEVA prin expert
evaluator Varga Dorel.

 În Raportul de evaluare s-a stabilit preţul de pornire al negocierii de la suma de
11.316 lei/an.

Totodată a propus concesionarea terenului pe o perioadă de 25 de ani şi o comisie
de negociere formată din 5 membri, precum şi recuperarea cheltuielilor de la  concesionar
privind  Documentaţia topografică şi Raportul de evaluare.

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe 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 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 întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.

Domnul consilier Podaru Vasile  propune ca din comisia de negociere să facă parte
domnul consilier Mureş Mihai- propunere aprobată cu unanimitate de voturi.

Domnul  preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi
de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.

 Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier  absent
motivat (Oprişa Florin Ioan)  se adoptă Hotărârea nr. 28/2012 privind concesionarea
prin negociere directă a unei suprafeţe de teren de 137 mp. situată în municipiul
Brad str. Republicii FN .
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaţie
publică a unor sere reci din domeniul privat al municipiului Brad situate pe str.
Ardealului.

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 unele solicitări de
închiriere a serelor reci din proprietatea privată a municipiului Brad, teren şi construcţie,
a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea închirierii prin licitaţie
publică deschisă a acestora.

În acest sens a propus aprobarea preţului de pornire a licitaţiei de 459 lei/an pentru
o seră rece de 270 mp, chirie care s-a stabilit ţinând cont de tarifele reglementate prin
HCL nr. 140/2011 privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi
privat al municipiului Brad şi prin HCL nr. 70/2009 cu referire la evaluarea construcţiei
,,seră rece”, precum şi de gradul actual de uzură avansată a acestor construcţii.

 A propus, de asemenea, aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea
licitaţiei publice, precum şi componenţa comisiei de licitaţie.

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat şi domnul consilier 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 întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.

Domnul  preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi
de raportul Compartimentului juridic  din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.

Nemaifiind  alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre  cu 16 voturi „pentru”,
1 consilier  absent motivat (Oprişa Florin Ioan) se adoptă Hotărârea nr.29/2012 privind
închirierea prin licitaţie publică a unor sere reci din domeniul privat al municipiului
Brad situate pe str. Ardealului.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
contract de publicitate  între  CLUBUL DE SPEOLOGIE „CRISTAL” ORADEA
şi Consiliul local al municipiului Brad.

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 prin cererea înregistrată la Primăria
municipiului Brad sub nr. 2694/21.02.2012  S.C. Cristal – Clubul de speologie Oradea
prin numitul Vlad Mihai din municipiul Brad, str. Aleea Privighetorilor, bl. 35, ap.
22 - membru al clubului susmenţionat, solicită un sprijin financiar pentru
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realizarea ,,Expediţiei Mramornaya Stena 2012 – CU PAŞI MICI SPRE VÂRFURI
MARI” în perioada iulie-august 2012 şi pentru realizarea unui set de fotografii, respectiv
filmarea expediţiei ce urmează a fi prezentate ulterior la o expoziţie în municipiul Brad.

Faţă de cele solicitate, a  iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus încheierea unui contract de publicitate cu Clubul de speologie „Cristal”
Oradea, precum şi acordarea unei sume din bugetul local al municipiului Brad de
la capitolul 67.02 cultură, recreere  şi religie.

În  contractul de publicitate se va stipula obligaţia speologilor care vor
escalada muntele Mramornaya (în lunile iulie-august 2012) la cota de 6400 m, să
arboreze steagul municipiului Brad cu inscripţia Consiliului local al municipiului
Brad şi al Primăriei municipiului Brad  precum şi prezentarea expediţiei prin
fotografii şi filmări.

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat ,  domnul
consilier Ciur Gheorghe 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 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 întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.

Domnul  preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi
de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale şi raportul
Compartimentului Juridic şi Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.

Nemaifiind  alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre  cu 16 voturi „pentru”,
1 consilier  absent motivat (Oprişa Florin Ioan)  se adoptă Hotărârea nr.30/2012 privind
aprobarea încheierii unui contract de publicitate  între  CLUBUL DE SPEOLOGIE
„CRISTAL” ORADEA  şi Consiliul local al municipiului Brad .

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume
pentru organizarea „Serbărilor  Primăverii” în municipiul Brad.

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 nr.
7/27.02.2012 al Casei de Cultură Brad prin care se propune iniţierea unui proiect de
hotărâre privind finanţarea acţiunilor programate pentru lunile februarie, martie şi aprilie
2012, cuprinse sub genericul „SERBĂRILE PRIMĂVERII”, ediţia a VIII-a, acţiuni
cuprinse în Programul principalelor manifestări cultural – educative şi artistice, aprobat
prin HCL nr. 11/2012 a iniţiat prezentul proiect de hotărâre  prin care a propus alocarea,
în acest scop a sumei de 25 000 lei provenită din sponsorizări şi din venituri proprii de
completare.
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Mai menţionează că, cheltuielile aferente acestor acţiuni vor fi suportate din
capitolul bugetar 67.02- „cultură, recreere, religie”.

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat , domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe 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 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 întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.

Domnul  preşedinte de şedinţă 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  cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier  absent motivat (Oprişa Florin Ioan)  se adoptă Hotărârea nr.31/2012 privind
alocarea unei sume pentru organizarea „Serbărilor  Primăverii” în municipiul
Brad.

Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 2749/2012 a consilierului
juridic al Aparatului Permanent al Consiliului local al municipiului Brad privind
cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Consiliul local 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.

Se trece la următorul punct şi anume Analizarea şi discutarea unor cereri şi
adrese:

- Adresa nr. 18/08.02.2012 a SC DANIR PREST SRL BRAD prin care se
solicită concesionarea terenului în suprafaţă de 25 mp. situat  la intersecţia străzilor
Libertăţii cu Moţilor, adiacent garajului nr. 1 şi a chioşcului de ziare, pentru construirea
unui spaţiu comercial cu destinaţie magazin şi salon pentru tratamente  naturiste şi a unui
panou publicitar care va fi pus la dispoziţia Primăriei Brad în mod gratuit pentru a înlocui
actualul nou panou publicitar existent în intersecţie. În urma analizării celor solicitate
domnii consilieri sunt de acord cu cele solicitate şi dau avizul de principiu.

- Adresa nr. 2997/27.02.2012 a SC DANDY CAR PAN SRL prin care se
solicită amânarea dezbaterilor proiectului de hotărâre privind concesionarea prin
negociere directă a unei suprafeţe de teren de 137 mp. situată în municipiul Brad str.
Republicii FN, în caz contrar, dacă se va adopta hotărârea respectivă,  precizându-se că
va solicita anularea hotărârii la instanţa de contencios administrativ şi fiscal. Domnii
consilieri au analizat şi discutat această adresă, consideră că hotărârea adoptată este
legală şi solicită executivului să formuleze  răspuns în termen legal.
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Prezentarea documentatiilor de delegare a gestiunii  SACET  Brad.

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile prezinta Documentatiile care fac obiectul HCL nr. 6 si
HCL nr.7/2012, in faza in care vor fi prezentate si sustinute  la nivelul ANRSC Bucuresti, in vederea
obtinerii Avizului – conform pentru aprobarea ulterioara de catre Consiliul local si publicarea in SEAP.

Au fost prezentate principalele obiective ale Documentatiilor, care au fost elaborate in
concordanta cu prevederile legale specifice, respectiv HGR nr. 717/2008, Legea nr. 325/2006 si Legea
nr. 51/2006. In principal, Documentatiile trateaza 3 scenarii privind amplasarea viitoarei Centrale
Termice in cogenerare pe combustibil solid din resurse regenerabile si alte 3 variante referitoare
capacitatea nominala a acesteia. Toate scenariile abordate sunt insotite de avantaje si dezavantaje,
precum si de lucrarile de investitii pe care le implica. Totodata, Documentatiile contin o radiografie si o
analiza critica a actualului sistem care genereaza pierderi tehnologice si financiare inadmisibile si care
produce si livreaza cea mai scumpa gigacalorie din tara.

Din cauza volumului  mare al Documentatiilor, acestea au fost transmise la ANRSC Bucuresti
în format electronic pentru o vizionare prealabilă, urmând ca sustinerea acestora de către un colectiv de
specialisti care reprezintă Consiliul local să se facă prin participarea la dezbateri în faţa ANRSC
Bucuresti. Documentaţiile vor fi depuse la Consiliul local dupa ce vor avea forma finală, in vederea
aprobării. In acest sens sunt depuse următoarele adrese:

- Proces verbal de predare – primire nr. 3184/29.02.2012
- Adresa nr. 3162/29.02.2012 de expediere a Documentatiilor la ANRSC Bucuresti.

Pe marginea celor prezentate de catre domnul viceprimar Circo Aurel Vasile urmeaza luări de
cuvant.

Domnul consilier Mures Mihai multumeşte comisiei de lucru numite prin HCL nr. 168/2011
si in special domnului viceprimar mentionand că fără contribuţia dumnealui nu s-ar fi putut ajunge la
elaborarea si finalizarea acestor Documentaţii. Subliniază că este imperios necesar ca acestea să fie
aprobate si transmise in SEAP, în care sens trebuie identificaţi potenţiali ofertanţi chiar şi prin invitaţii
directe.

Domnul consilier Dusan Gheorghe Adrian  apreciază ca în acest stadiu comisia isi incetează
activitatea urmând să fie desemnată o persoană care să se ocupe extrem de conştiincios de identificarea
potenţialilor ofertanţi  care să participe la licitaţie. Această persoană va prezenta un document scris
Consiliului local.

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că nu se poate vorbi de încetarea misiunii
comisiei de lucru deoarece, după aprobarea Documentatiilor, înainte de publicarea in SEAP,  va trebui
să definitiveze Fişa de date a achizitiei publice, precum si Criteriile de selectie si de evaluare a ofertelor.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că Documentatiile prezentate reprezintă doar o
victorie de etapa iar cele trei scenarii nu ar trebui să limiteze potentialii investitori la combustibilul solid
provenit din resurse regenerabile, ci să-i dea posibilitatea sa folosească si alti combustibili chiar si cel
actual. Menţionează că se simte responsabil să asigure caldura in municipiul Brad cu orice preţ.Nu
doreste să se repete întamplarea de la Mangalia, unde SACET a fost concesionat unui operator care a
refuzat furnizarea agentului termic din cauza acumulării unor datorii mari din partea consumatorilor.
Sustine că actualul sistem de termoficare trebuie păstrat în această formă.

Domnul consilier Mures Mihai isi exprima dezacordul in ceea ce priveste continuarea
asigurarii agentului termic de la actuala Centrala Termica pe pacura. Exclude varianta intrarii in iarna
viitoare cu acest sistem de incalzire.

Domnul primar Florin Cazacu precizeaza ca dumnelui este responsabil de asigurarea incalzirii
locuintelor iar domnul consilier Mures Mihai sustine ca si Consiliul local este la fel de responsabil.

Domnul consilier Radovici Teofil Emilian  afirma ca pierderile reale in sistem sunt de 50% in
timp ce ANRSC  Bucuresti recunoaste doar 20%, ceea ce ne obiga sa performam de urgenta acest sistem
prin intrarea pe piata a unor investitori. Propune efectuarea unui audit tehnic in vederea localizarii
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pierderilor pentru a se interveni in acele locuri astfel incat efortul financiar al bugetului local sa fie cat
mai mic.

Se trece la următorul punct înscris pe Ordinea de zi şi anume DIVERSE.
Domnul consilier  Groza Liviu  precizează că  SC SELENA SRL  care a început

lucrările de îndiguire a Luncoiului nu şi-a terminat treaba, malurile şi zidurile surpându-
se iar pe unele locuri s-a îngustat  lăţimea drumului.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că acolo este o investiţie în curs de
executare dar se va lua legătura cu Apele Române Oradea pentru a aloca sumele necesare
din bugetul anului 2012 pentru a se putea relua lucrările.

Nemaifiind alte discuţii domnul preşedinte de şedinţă declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 29.02.2012.

Brad, 29.02.2012.

             PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ
                            Secretar

              ŞTEFAN BOGDAN MIHAI
 GALEA  MIRELA


