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

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

Consiliului local al municipiului Brad

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 29 noiembrie 2012 s-a făcut în data de 22.11.2012 prin Dispoziţia nr.
707/22.11.2012 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 22.11.2012, 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  Carmen-
Irina - Secretar al Municipiului Brad.

Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Bora Carmen – Irina – Secretar al
Municipiului Brad constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia, invitându-i  pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia Imnul
Naţional al României.

Doamna Secretar, Bora Carmen – Irina, supune spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare din data de 31 octombrie 2012 şi procesul verbal al şedinţei
convocată de îndată din data de  21 noiembrie 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 rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2012 – iniţiat de primarul municipiului Brad.

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru Spitalul Municipal Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei pentru utilizarea domeniului
public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în
regim de taxi în Municipiul Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice – iniţiat de primarul municipiului Brad.

6. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al
Municipiului Brad, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului de iluminat public al Municipiului Brad, a Caietului de sarcini şi al
Contractului acestui serviciu – iniţiat de primarul municipiului Brad.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local
Brad nr. 128/2012 – iniţiat de primarul municipiului Brad.

    8.Informarea nr.15905/21.11.2012 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
            9. 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
următoarele:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea,
repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din
Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe şi de repartizare  a locuinţelor din fondul locativ aflat în
proprietatea statului şi a Municipiului Brad, administrat de Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat, a actelor necesare pentru depunerea
dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor
de locuinţe destinate închirierii - iniţiat de primarul municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre  privind organizarea unor acţiuni care se vor desfăşura în
luna decembrie 2012 cu prilejul sărbătorii Crăciunului şi a Revelionului– iniţiat de
primarul municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE PREFEZABILITATE
pentru iniţierea unui CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC – PRIVAT în
S.A.C.E.T. BRAD – iniţiat de primarul municipiului Brad.

4. Cererea nr. 15419/13.11.2012 a SC „STAR M COMTRANS” SRL Brad.
5. Cererile nr. 15494/15495/14.11.2012 şi nr. 15564/15.11.2012 a domnilor

Filip Nicolaie, Nicula Nicolaie şi Lupu Ilie.
6. Cererea nr. 15922/22.11.2012 a domnului Draia Viorel – preşedintele

Asociaţiei Veteranilor de război.
7. Cererea nr. 15755/19.11.2012 a Parohiei Ortodoxe Ţărăţel.
8. Adresa nr. 1035/27.11.2012 a Şcolii Generale „Horea, Cloşca şi Crişan”.
9. Protocol de cooperare privind obiectivul „MUZEUL AURULUI” din Brad.
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          Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi,
domnul  Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan,  supune aprobării suplimentarea propusă
şi cu 16  voturi „pentru”, 1 abţinere (Leucian Cristian Serafim) se aprobă.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan,  supune aprobării  Ordinea de zi
împreună cu suplimenatrea  propusă  şi cu 16  voturi „pentru”, 1 abţinere (Leucian
Cristian Serafim) se  aprobă.

Domnul Consilier local, Duşan Gheorghe Adrian, solicită a se găsi o soluţie
pentru a se putea studia punctele suplimentare astfel încât comisiile de specialitate a
Consiliului Local Brad să-şi poată da,  legal,  avizul.

Doamna Bora Carmen Irina – Secretar al Municipiului Brad  precizează că
există două posibilităţi:

- 1. - toate comisiile de specialitate să se întâlnească în ziua şedinţei cu o
oră sau două înainte de ora stabilită pentru şedinţă;

- 2. - după epuizarea punctelor înscrise pe ordinea de zi, să se facă o pauză
pentru a se putea analiza şi dezbate  punctele suplimentare, urmând a se
relua, ulterior, lucrările şedinţei.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că preşedinţii de comisii pot să-şi
spună punctele de vedere în plenul şedinţei,  sau  se poate lua o pauză de 5-10 minute
pentru analizarea şi dezbaterea  proiectelor de hotărâre propuse pe suplimentarea
ordinei de zi.

Domnul Consilier  local, Mureş Mihai, solicită a se acorda o mai mare atenţie
proiectelor de hotărâre trecute pe suplimentarea ordinei de zi,  în viitor să se facă o
triere a acestora, precizând că din cele trei  proiecte de hotărâre de astăzi care sunt
trecute la suplimentarea  proiectului ordinei  de zi, două  ar fi putut fi iniţiate la
termen. Solicită încă o dată să se difuzeze fiecărui consilier câte o copie după
suplimentarea proiectului ordinii de zi.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că ultimul proiect de hotărâre a fost
completat pe suplimentară cu jumătate de oră înainte de începerea şedinţei.

Domnul Consilier local, Mureş Mihai, solicită,  ca de luna viitoare,  şedinţele de
consiliu să se ţină în sala mare a Casei de Cultură, motivând că suplimentarea
proiectului ordinei de zi poate fi analizată mai uşor, fără a mai fi nevoie să se
întrerupă şedinţa - materialele fiind depuse tot la Casa de Cultură.

Domnul Consilier local, Ienci Voicu Daniel, precizează că rezolvarea legală a
acestor situaţii  ar fi  convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară conform
art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,  motivat de faptul că proiectele de hotărâre
supuse analizării şi dezbaterii în aceste şedinţe, legal, nu trebuie să fie însoţite de
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
precum şi de rapoartul comisiilor de specialitate ale Consiliului local. Propune ca după
epuizarea ordinei de zi să se ia o pauză după care să se  ţină  şedinţa extraordinară.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că dumnealui ştie că în Consiliul
local trebuie lucrat în echipă, că  şi dumnealui ar fi mulţumit dacă proiectele de
hotărâre iniţiate ar fi analizate de către toţi consilierii şi că dumnealui va face cum
hotărăsc domnii consilieri. Mai mult îi invederează domnului consilier, Ienci Voicu
Daniel, faptul că o şedinţă extraordinară se convoacă cu cel puţin 3 zile înainte de data
şedinţei, drept pentru care pentru astăzi nu se poate convoca o astfel de şedinţă în
scopul aprobării proiectelor de hotărâre suplimentare.
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Domnul preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, supune la vot discutarea ordinei de
zi după care să se ia o pauză în vederea studierii de către comisiile de specialitate a
proiectelor de hotărâre suplimentare. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de
voturi.

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  rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2012.

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.
15910/22.11.2012 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale
prin care se propune majorarea veniturilor cu suma de 317 mii lei proveniţi din
venituri proprii suplimentare, faţă de cele prognozate pentru primele trei trimestre ale
anului 2012, a iniţiat acest proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului
municipiului Brad  pe anul 2012.

În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2012 se stabileşte
în sumă de 29.206,18 mii  lei  atât la venituri cât şi la cheltuieli .

 Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 se majorează cu suma de
317 mii lei  la următoarele capitole bugetare:

-  04.02 –  cote defalcate din impozitul pe venit 280 mii lei
- 07.02 –   impozite şi taxe pe proprietate 37 mii lei
  Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 se majorează cu suma

de 317 mii lei la următoarele capitole bugetare:
-   51.02 –  autorităţi publice 71 mii lei
-   65.02 –  învăţământ 56 mii lei
-   67.02 – cultură, recreere şi religie 30 mii lei
- 84.02 – transporturi                  160 mii lei
   Cheltuielile bugetului municipiului  Brad pe anul 2012 se modifică prin virări

de credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- capitolul bugetar 54.02 – alte servicii publice generale (+) 20 mii lei
- capitolul bugetar 61.02 – ordine publică şi siguranţă naţională        (-)  20 mii
lei
- capitolul bugetar 68.02 – asigurări şi asistenţă socială            (-) 150 mii lei
- capitolul bugetar 70.02 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (+) 100 mii lei
- capitolul bugetar 74.02 – protecţia mediului           (+)  50 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
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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. 149/2012 privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2012.

Punctul nr. 2. 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.
6528/21.11.2012 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
medicină fizică şi balneologie) şi cu Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara, a iniţiat
acest proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2012 al Spitalului Municipal Brad cu suma de 459 mii lei.

Precizează că în urma aplicării majorării susmenţionate veniturile Spitalului
Municipal Brad se stabilesc în sumă de 8.607,81 mii lei iar cheltuielile în sumă de
9.023,77 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.
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Domnul  Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Primar, Florin Cazacu, întrebă conducerea Spitalului Municipal Brad
cum stau cu plafonul la salarii.

Domnul Jurca Florin – manager al Spitalului Municipal Brad precizează că au
undeva la  82%, că încă se descurcă. Nu o duc tocmai  bine,  dar  nu au datorii mai
mari de 90 de zile şi aşteaptă să mai primească ceva bani de la Casa de Asigurări de
Sănătate.

Domnul  Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul 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, domnul Preşedinte
de şedinţă Hărăguş Ioan  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”  se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 150/2012 privind  rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Municipal Brad.

Punctul nr. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru Spitalul 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.15219/07.11.2012 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită transformarea
unui post  vacant de medic specialist de la Laboratorul de radiologie şi imagistică
medicală, în post vacant de medic specialist la cabinetul de reumatologie din cadrul
ambulatoriului integrat al spitalului, a iniţiat acest proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.

 Întrucât hotărârea iniţială prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii
al Spitalului Municipal Brad a suferit o serie de modificări, în articolul 2 al acestui
proiect de hotărâre a propus abrogarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 130/2012.

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.
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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.

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. 151/2012 privind aprobarea Organigramei
şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.

Punctul nr. 4. Proiectul de hotărâre privind modificarea taxei pentru
utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru
transportul de persoane în  regim de taxi în Municipiul 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 Referatul
nr.14951/02.11.2012 al Compartimentului autorizare, monitorizare, control transport
public local, transport în regim de taxi şi de închiriere prin care se propune majorarea
taxei de la 895 lei la 938 lei/autoturism/an pentru utilizarea spaţiului public şi privat
de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi din
Municipiul Brad, a iniţiat acest proiect de hotărâre prin care a propus modificarea
acestei taxe începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Taxa respectivă este nominalizată de fapt în Contractul de delegare a gestiunii
delegate a serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiul Brad şi  se
poate achita până la data de 10 a lunii următoare trimestrului încheiat, pe bază de
factură fiscală, în contul Primăriei Municipiului Brad.

Modificarea taxei se impune datorită creşterii indicelui de inflaţie şi a preţului
de consum dat de către Direcţia de Statistica a judeţului Hunedoara.

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 menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de referatul Compartimentului juridic 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. 152/2012 privind modificarea taxei pentru
utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru
transportul de persoane în  regim de taxi în Municipiul Brad.
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Punctul nr. 5. 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 1.913 lei
după cum urmează: - Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad (octombrie 2012) 935 lei ;

- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu”– Şcoala Generală ,,Mircea
Sântimbreanu”            ( septembrie) 978 lei

 Precizează că în articolul 3 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 menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de referatul Compartimentului juridic 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.153/2012 privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.

Punctul nr. 6. Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de
iluminat public al Municipiului Brad, aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Serviciului de iluminat public al Municipiului Brad, a Caietului
de sarcini şi al Contractului acestui serviciu

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 conformitate cu prevederile
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare şi a prevederilor art. 4 alin. 1 din Legea nr. 230/2006 a
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serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare, sistemul de
iluminat public este parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţii
administrativ teritoriale care aparţine proprietăţii publice a acestora şi se evidenţiază
în cadastrele imobiliar-edilitare ale unităţilor administrativ-teritoriale.
            Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor
administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit
hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale,
în funcţie de gradul de urbanizare de importanţa economico-socială a localităţilor, de
mărimea şi de gradul de dezvoltare ale  acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-
edilitară.
            Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere,
cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau
aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat,
accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă,
automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.
            În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 230/2006 a
serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în
care serviciul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de
distribuţie a energiei electrice, autorităţile administraţiei publice locale au drept de
folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei
electrice, pe toată durata existenţei acesteia, pe baza unui contract încheiat între
autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a
energiei electrice. Prin acest  contract se reglementează toate aspectele cu privire la
asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea
echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor părţilor implicate.
            În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale vor să dezvolte
serviciul de iluminat public utilizând infrastructura de distribuţie a energiei electrice
existent, proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice este obligat să
accepte utilizarea solicitată în conformitate cu prevederile contractului-cadru.
            Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure
satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi
anume: ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii; creşterea
gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi
a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale; punerea în valoare, prin
iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor, precum şi
marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase; susţinerea şi
stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; funcţionarea şi exploatarea în
condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente
serviciului.
            Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea
serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi
managerială, având ca obiectiv atingerea indicatorilor de performanţă a serviciului,
stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în
administrare în cazul gestiunii directe.
            Gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin următoarele
modalităţi: gestiune directă şi gestiune delegată.
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            Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin
hotărâre a consiliului local.
            Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competenţelor şi
atribuţiilor ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează
dreptul de a aproba, a supraveghea şi a controla, după caz: modul de fundamentare a
tarifelor şi respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora,
emise de A.N.R.S.C.; modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de
operatori şi activităţile desfăşurate de aceştia; calitatea şi eficienţa serviciului prestat,
corespunzător indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi conform legii; modul
de administrare, de exploatare, de conservare şi de menţinere în funcţiune, dezvoltarea
şi/sau modernizarea sistemului de iluminat public.
            Consiliul local va aproba indicatorii de performanţă, cu respectarea
prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul-cadru al serviciului de iluminat
public şi în caietul de sarcini-cadru, care au caracter minimal.
            Faţă de toate cele de mai sus, ţinând cont de Referatul nr. 15841/21.11.2012 al
Compartimentului Protecţia Mediului, Protecţia Muncii şi în scopul asigurării
respectării indicatorilor de performanţă, a nivelurilor de iluminare şi luminanţă
prevăzute de normative specifice domeniului şi funcţionării infrastructurii aferente la
nivelul cerinţelor actuale, propune înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unui
Serviciu de iluminat public care să gestioneze şi să asigure buna exploatare şi
funcţionare a iluminatului public.
            Înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Serviciului de iluminat public se face
conform Regulamentului serviciului şi a Caietului de sarcini aprobate prin hotărâre a
consiliului local, în conformitate cu Regulamentul-cadru şi Caietul de sarcini - cadru
prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv Anexele nr. 1 şi nr. 2 la hotărâre.
            Urmează ca gestiunea serviciului de iluminat public de pe raza Municipiului
Brad să fie delegată unui operator definit conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,
care va presta serviciul de iluminat public în baza hotărârii Consiliul Local al
Municipiului Brad si în baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C.
            Având în vedere cele expuse, consideră oportun şi necesar înfiinţarea
Serviciului de iluminat public al Municipiului Brad, aprobarea Regulamentului de
organizare si funcţionare a Serviciului de iluminat public al Municipiului Brad şi a
Caietului de sarcini, motiv pentru care a iniţiat acest proiect de hotărâre şi a propus
plenului Consiliului Local al Municipiului Brad adoptarea acestuia în forma
prezentată.

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
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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 legislaţia în serviciile
publice este destul de stufoasă, că acest proiect a fost iniţiat în urma controlului
ANRSC, că toate documentele indicate şi puse la dispoziţia consilierilor sunt
documente-cadru şi respectă prevederile legale în vigoare. Precizează, de asemenea
că, Caietul de sarcini are nişte particularităţi- acestea constau în anexele la acest Caiet
de sarcini. Ele sunt foarte savante şi s-a convenit împreună cu directorul de la ANRSC
ca aceste anexe să fie realizate în timp. S-a întocmit doar Anexa 1. Celelalte anexe
trebuie întocmite împreună cu SC Electrica SA deoarece sunt foarte multe date tehnice
pe care noi nu le deţinem. Insistă la aprobarea proiectului în forma prezentată.

Domnul Consilier Local, Leaha Ştefan Dorel, întreabă dacă s-a impus vreun
termen pentru realizarea gestiunii.

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile, precizează că după terminarea
anexelor despre care s-a făcut vorbire, acestea  vor fi prezentate ANRSC şi după ce
devin valide se va anunţa intenţia de delegare de  gestiune a serviciului de iluminat
public al municipiului Brad. Un termen anume pentru realizarea acestor anexe şi
pentru delegarea de gestiune a acestui serviciu nu a fost impus de către ANRSC.

Domnul Consilier local, Duşan Gheorghe Adrian, întreabă cum să  aprobe
Consiliul local anexele care nu sunt de fapt.

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile, precizează că se aprobă Caietul de
sarcini –cadru care este o anexă la HCL şi nu anexele la Caietul de sarcini, deci nu se
aprobă ceva ce nu există. Aceste anexe sunt de fapt anexe la anexa la HCL.

 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 şi cu 17 voturi „pentru”
se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 privind înfiinţarea Serviciului
de iluminat public al Municipiului Brad, aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Serviciului de iluminat public al Municipiului Brad, a
Caietului de sarcini şi al Contractului acestui serviciu .

Punctul nr. 7. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 128/2012 .

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.15946/22.11.2012 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate prin care se solicită
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 128/2012, a iniţiat acest
proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate, în sensul adăugării la rubrica
,,culte” şi a Parohiei Ortodoxe Române Valea Bradului cu suma de 5.000 lei pentru
proiectul ,,Reabilitare biserică şi anexe”.
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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 raportul  Compartimentului juridic 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.155/2012 pentru modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 128/2012  .

Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.15905/21.11.2012 a
consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local al
Municipiului Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care
Consiliul local al municipiului Brad este parte - prin care se aduc la cunoştinţa
domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care este citat
Consiliul local al municipiului Brad. Domnii consilieri au luat act de aceasta.

Punctele de pe ordinea de zi fiind epuizate, consiliul local ia o pauză de 10
minute pentru a studia, discuta şi aviza proiectele de hotărâri prezentate ca
suplimentare proiectului ordinii de zi.

După cele 10 minute, şedinţa de consiliu se reia.

Punctul nr. 1 suplimentar Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi
administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a
locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului
Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a
actelor necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a
Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

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 problema locuinţelor este, şi în
Municipiul Brad, una delicată, complexă şi dificil de rezolvat. Acest fapt se datorează,
pe de o parte, numărului mare al celor care solicită o locuinţă, iar, pe de altă parte,
posibilităţilor limitate de satisfacere a acestor solicitanţi. În spatele fiecărei solicitări
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de locuinţe se află oameni de diferite categorii sociale sau profesionale, cu copii, cu
probleme sociale, economice sau de altă natură.

Deşi toate aceste probleme sunt foarte greu de cuantificat, sunt foarte greu de
măsurat, de transpus în cifre, este necesară stabilirea unei  ierarhizări a cazurilor
prioritare la atribuirea unei locuinţe. Acest  lucru este necesar pentru eficientizarea
utilizării fondului locativ aflat la dispoziţia Municipiului Brad în vederea rezolvării cu
prioritate a cazurilor urgente, dar şi pentru stabilirea unor condiţii de totală
transparenţă decizională în administrarea acestui fond locativ. Precizează că locuinţele
sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ –teritoriale.

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 Compartimentului juridic 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.

Domnul Consilier local, Ştefan Bogdan Mihai,  propune ca din Comisia socială
de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii să facă parte doamna
Consilier local, Răpcău Ancuţa Florentina, – propunere aprobată cu unanimitate de
voturi.

Domnul Consilier local, Circo Aurel Vasile,  propune ca din Comisia socială
de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii să facă parte domnul
Consilier local, Ştefan Bogdan Mihai, – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.

Domnul Consilier local, Duşan Gheorghe Adrian, propune ca din Comisia
socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii să facă parte domnul
Consilier local, Hărăguş Ioan, – propunere aprobată cu unanimitate de voturi..

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. 156/2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi
administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Brad, a criteriilor de stabilire a
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a
locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea statului şi a Municipiului
Brad, administrat de Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, a
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actelor necesare pentru depunerea dosarului de locuinţă destinată închirierii şi a
Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Punctul nr. 2 suplimentar Proiectul de hotărâre privind organizarea unor
acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2012 cu prilejul sărbătorii
Crăciunului şi a Revelionului.

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.
29/27.11.2012 al Casei de Cultură Brad prin care se solicită alocarea unor sume de
bani pentru desfăşurarea unor acţiuni culturale şi artistice care se vor organiza în
cursul lunii decembrie 2012 cu ocazia săebătorilor de Crăciun şi Revelion şi ţinând
cont de faptul că în fiecare an Consiliul Local al Municipiului Brad a organizat în luna
decembrie diferite evenimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a iniţiat acest proiect de
hotărâre prin care a propus alocarea în acest sens a sumei de 30.000 lei din bugetul
Municipiului Brad pe anul 2012.

Precizează, de asemenea, că acţiunile pentru care se alocă suma mai sus
menţionată sunt: acordarea de cadouri copiilor de la grădiniţele aflate în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad; acordarea de csdouri copiilor minori ai
angajaţilor, asigurarea cadourilor pentru colindători care vor veni în mod organizat, la
sediul Primăriei Municipiului Brad; asigurarea, în săptămâna premergătoare
Crăciunului, a produselor necesare (ceai cald şi dulciuri) la staulul amplasat în Piaţa
Centrală din Municipiul Brad; organizarea „Revelionului brădenilor” care va consta în
spectacol susţinut de formaţii locale şi foc de artificii.

O parte din aceste acţiuni sunt prevăzute în Programul principalelor manifestări
cultural-educative, artistice şi sportive din municipiul Brad pe anul 2012, aprobat prin
HCL nr. 11/2012. suma propusă va fi alocată de la capitolul bugetar 67.02 „cultură,
recreere , religie” şi completată cu suma provenită din sponsorizări.

Pentru buna desfăşurare a acestor acţiuni consideră oportun a fi desemnaţi
preşedinţii celor 5 comisii ale Consiliului local alături de comisia desemnată prin
Dispoziţia nr. 711/28.11.2012 a Primarului Municipiului Brad.

Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze,  buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai
dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat  şi domnul Consilier
local  Duşan Gheorghe Adrian  dă citire raportului Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat.
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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. 157/2012 privind organizarea unor
acţiuni care se vor desfăşura în luna decembrie 2012 cu prilejul sărbătorii
Crăciunului şi a Revelionului.

Punctul nr. 3 suplimentar Proiectul de hotărâre privind aprobarea
STUDIULUI DE PREFEZABILITATE pentru iniţierea unui CONTRACT DE
PARTENERIAT PUBLIC – PRIVAT  în S.A.C.E.T.  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 Referatul
Viceprimarului Municipiului Brad nr. 16180/29.11.2012 privind aprobarea
STUDIULUI DE PREFEZABILITATE pentru iniţierea unui CONTRACT DE
PARTENERIAT PUBLIC – PRIVAT în  S.A.C.E.T. BRAD  precum şi prevederile
HCL nr. 146/2012 privind aprobarea realizării investiţiei „Asigurarea producerii
energiei termice utilizând combustibil biomasă” printr-un Proiect de Parteneriat
Public- Privat, a iniţiat acest proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea Studiului
de Prefezabilitate nr. 721/2012 anexat.

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile,  solicită domnului Preşedinte de
şedinţă şi domnilor consilieri acordul pentru a prezenta referatul iniţiat. Domnii
consilieri sunt de acord în unanimitate cu această solicitare.

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile, precizează că prima etapă a atribuirii
unui Contract de Parteneriat Public-Privat, respectiv OPORTUNITATEA unei
asemenea investiţii, a fost dezbătură şi aprobată prin acte administrative anterioare
( HCL nr. 41/2012), s-a iniţiat a doua etapă, şi anume elaborarea şi aprobarea
STUDIULUI DE PREFEZABILITATE, după care urmează elaborarea ANUNŢULUI
DE SELECŢIE însoţit de DOCUMENTUL ataşat, ce vor fi supuse publicării în SEAP
şi în Jurnalul Oficial al U.E. (JOUE), precum şi elaborarea şi aprobarea
CRITERIILOR DE EVALUARE, implicit a COMISIEI DE EVALUARE a ofertelor.
La final, va fi constituită COMPANIA DE PROIECT ca societate comercială pe
acţiuni, prin acordul partenerului public şi al celui privat căruia i-a fost atribuit
Contractul de Parteneriat Public-Privat.

Menţionează că la elaborarea STUDIULUI DE PREFEZABILITATE, identificat
sub nr.721/2012 (anexat), s-a ţinut seama de prevederile art. 18 alin. 2 lit.b din Legea
nr. 178/2010, precum şi de conţinutul –cadru reglementat prin HGR nr.28/2008.
Totodată menţionează că în cadrul Studiului sunt abordate două scenarii de
amplasament a viitoarei Centrale Termice: unul în incinta actualei uzine din Gurabarza,
altul în zona sediului SC ACVACALOR SA BRAD. Pentru fiecare sunt prezentate
avantajele şi dezavantajele referitoare la complexitatea lucrărilor de investiţii, la
asigurarea utilităţilor, la nivelul pierderilor tehnologice, precum şi la facilitatea
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accesului la Sistemul Energetic Naţional în cazul unei centrale în cogenerare. Se
opiniază pentru scenariul 2, respectiv amplasarea centralei în Brad, urmând ca
investitorul privat să realizeze şi conectarea obiectivului la sistemul de distribuţie
compus din reţele termice şi 12 puncte termice, iar această conectare presupune cca.
1,6 km circuit primar în conductă preizolată, pozată suprateran.

Studiul conţine şi o schemă tehnologică simplificată, precum şi un tablou de
variaţie a  tarifului gigacaloriei produse în funcţie de gradul de finanţare
nerambursabilă a investiţiei.

Totodată, s-a abordat posibilitatea diminuării tarifului prin utilizarea resurselor
combustibile locale, puse la dispoziţie de partenerul public.

Valoarea estimată a investiţiei este de 9,8 milioane Euro şi va fi suportată
integral de partenerul privat, iar durata de recuperare a investiţiei se estimează la cel
mult 20 ani.

Studiul tratează şi principalele categorii de riscuri ale proiectului, având în
vedere durata îndelungată a Contractului de Parteneriat Public - Privat, cum ar
fi:scăderea cererii de energie termică în raport cu estimările, apariţia pe piaţa locală a
unor noi surse de încălzire pe energie regenerabilă, riscul asociat protecţiei mediului,
riscul de finanţare, riscul schimbărilor legislative, riscul uzurii morale a echipamentelor
şi alte asemenea riscuri. Cuantificarea valorică a tuturor riscurilor va fi inclusă în
valoarea estimată a Contractului PPP.

Tipul contractului va fi PCOT (Proiectare – Construire - Operare – Transfer), aşa
cum este definit în art. 15 din Legea nr. 178/2010, iar derularea acestuia va fi
încredinţată  COMPANIEI DE PROIECT, în conformitate cu art. 13 din aceeaşi  lege.

Studiul este însoţit de parte grafică, respectiv Planul de Situaţie al întregului
sistem public de termoficare, Planul de amplasament al Centralei Termice, schema
tehnologică simplificată, diagrame de variaţie.

Prin prezentul proiect de hotărâre s-a propus ca atribuirea Contractului PPP să se
facă prin procedura deschisă. De asemenea, s-a propus împuternicirea Comisiei numită
prin HCL nr. 168/2011 să elaboreze ANUNŢUL DE SELECŢIE, DOCUMENTUL
ATAŞAT şi CRITERIILE DE EVALUARE a ofertelor.

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 cu 1 abţinere (Leucian Cristian Serafim).

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.
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Domnul  Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Domnul Consilier local, Leucian Cristian Serafim, precizează că dumnealui se
abţine de la vot, motivând că nu a avut  posibilitatea să analizeze proiectul de hotărâre
în cauză. Precizează că nu se opune adoptării hotărârii  şi roagă să nu fie înţeles greşit.

Domnul Consilier local, Mureş Mihai, precizează că punerea acestui proiect de
hotărâre pe suplimentara ordinei de zi se justifică dat fiind procedura anevoioasă care
trebuie urmată.

Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile, precizează că luna trecută a fost pusă
tot pe suplimentara ordinii de zi, urmare faptului că a avut o întâlnire cu posibilul
partener străin care a relatat anumite aspecte şi cerinţe ale Uniunii Europene în scopul
realizării investiţiei. În ceea ce priveşte proiectul supus astăzi dezbaterii precizează că
a fost cu neputinţă a fi întocmit mai devreme deoarece doar cu aproximativ o oră
înaintea şedinţei s-a primit Studiul de Prefezabilitate şi chiar nu mai suportă amânare.
Precizează, de asemenea, că după aprobare poate fi studiat, analizat fiind un document
public.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte
de şedinţă, Hărăguş Ioan,  supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”,
1 abţinere (Leucian Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.
158/2012 privind aprobarea  STUDIULUI DE PREFEZABILITATE pentru
iniţierea unui CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC – PRIVAT  în
S.A.C.E.T.  BRAD.

Proiectele de hotărâre fiind epuizate, se trece la analizarea şi discutarea unor
adrese şi cereri:

1. Cererea  nr. 15419/13.11.2012 a SC „STAR M COMTRANS” SRL
Brad prin care solicită aprobarea confecţionării unui paravan de protecţie împotriva
intemperiilor, acesta fiind fabricat din folie policarbonat pe cheltuiala societăţii. În
urma analizării cererii se constată că societatea sus amintită îşi achită obligaţiile de
plată iar la această dată datorează doar chiria de 480 lei aferentă lunii octombrie  la
care se adaugă energia consumată în aceeaşi lună 160 lei. Cu privire la paravanul de
protecţie - acesta va fi o construcţie fără fundaţie, pe o singură latură a terenului liber
închiriat, va fi confecţionat pe cheltuială proprie şi va fi uşor demontabil.

 Urmare acestor considerente domnii consilier au avizat favorabil
confecţionarea unui paravan de protecţie împotriva intemperiilor.

2. Cererile nr. 15494/15495/14.11.2012 şi nr. 15564/15.11.2012 a domnilor
Filip Nicolaie, Nicula Nicolaie şi Lupu Ilie prin care solicită prelungirea contractelor
de închiriere pe o perioadă de 5 ani, pe care le au încheiate cu Primăria Municipiului
Brad şi care au ca obiect terenuri, situate pe str. Gen. Vasile Milea  pe care se află
amplasate  garaje auto. Aceste cereri sunt motivate de faptul că SC ENEL ENERGIE
SA nu încheie contracte de furnizare energie electrică decât numai pe perioada de
valabilitate a contractului de închiriere, chiriaşii de mai sus fiind nevoiţi să încheie
anual aceste contracte de furnizare energie.
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Domnul Viceprimar, Circo Aurel Vasile, precizează că solicitanţii sunt
proprietarii garajelor de  dinainte de anul 1989, dar aceste garaje sunt construite parţial
pe terenul CFR (11 mp) – parţial pe domeniul public  (zonă de siguranţă 9 mp).

În urma anlizării cererilor, domnii consilieri sunt de acord cu prelungirea
contractelor de închiriere pe o perioadă de 5 ani.

3. Cererea  nr. 15 922/22.11.2012  a domnului Draia Viorel – preşedintele
Asociaţiei Veteranilor de război prin care solicită  analizarea posibilitatăţii  alocării
unui spaţiu  în care această asociaţie să-şi desfăşoare activitatea .

În urma analizării cererii, domnii consilieri propun ca până la găsirea unui
spaţiu corespunzător, aceştia să-şi ţină şedinţele în sala mare de şedinţă a Consiliului
Local al Municipiului Brad cu titlu gratuit.

4. Cererea nr. 15755/19.11.2012 a Bisericii Ortodoxe Ţărăţel care solicită
alocarea (sponsorizarea) sumei necesare unei instalaţii de iluminat exterior al bisericii.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, în primul rând Primăria nu face
sponsorizări iar în al doilea rând dumnealui ştie că această biserică este iluminată de
pe stâlpul de iluminat public şi nu toate bisericile din Municipiul Brad sunt iluminate
exterior. Precizează că, în funcţie de posibilităţile financiare şi în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, va iniţia anul viitor un proiect de hotărâre  în acest sens.

5. Adresa nr.1035/27.11.2012 a Şcolii Generale „Horea, Cloşca şi Crişan”
Brad prin care solicită ca în bugetul Municipiului Brad pentru anul 2013 să fie
prevăzute fonduri pentru achiziţionarea unui sistem de supraveghere video pentru
şcoala respectivă.

Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă de ce e nevoie de instalaţie video
pentru că din punctul său de vedere acest sistem nu asigură siguranţa necesară
elevilor. Mai precizează că ar fi bine dacă în fiecare zi ar fi desemnat câte un profesor
care să supravegheze elevii în fiecare pauză.

 Domnul Ştefan Bogdan Mihai –Director al Şcolii Generale „Horea, Cloşca şi
Crişan” Brad precizează că dacă şcoala ar dispune de acest sistem de alarmă nu ar mai
fi necesară paza peste noapte. Mai pune în discuţie şi construirea gardului de la colţul
sălii de sport şi până la pârâu.

Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită realizarea unui deviz estimativ pentru
amplasarea în exterior a aparatelor video şi monitorizarea acestor aparate.

Domnul Suciu Ovidiu – Director al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad
precizează că aceste sisteme de alarmă ar fi binevenite la cele două şcoli generale
precizând că şi la Şcoala Mircea Sântimbreanu Brad paznicul are în grijă 3 clădiri.

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că aceste instalaţii costă în jur de 1
miliard lei pentru ambele şcoli şi  că suma necesară pentru achiziţionarea instalaţiilor
trebuie prinsă în bugetul de anul viitor şi va trebui să se  desemneze personalul care se
va ocupa cu supravegherea video.Oportunitatea acestui proiect se va reanaliza anul
viitor.

Se trece la analizarea Protocolului de cooperare privind obiectivul
„MUZEUL AURULUI” din Brad.
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Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că a reuşit să determine conducerea
Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului „MINVEST” SA Deva  să fie
partenerii noştri, alături de Consiliul Judeţean Hunedoara şi Instituţia Prefectului
Judeţul Hunedoara în vederea bunei gestionări şi punerea în valoare a bunului imobil
„Muzeul Aurului Brad”, aflat în proprietatea CNCAF „MINVEST” SA Deva precum
şi a patrimoniului muzeal pe care acesta îl adăposteşte.Mai precizează că niciodată
Municipiul Brad nu a avut vreun drept de administrare a acestui muzeu. Menţionează
că după ce se va semna prorocolul de colaborare,  Consiliul Judeţean Hunedoara
împreună cu Instituţia Prefectului Judeţul Hunedoara vor întocmi un proiect de
hotărâre pentru preluarea activelor. Totodată, precizează că suntem proprietarii de
drept a mărcii înregistrate ”Muzeul Aurului” şi a brendului „Descoperă strălucirea
aurului”.  Menţionează că acesta este un prim pas în drumul lung pe care ni-l
propunem pentru a pune în valoare acestă colecţie minerologică şi solicită acordul
domnilor consilieri pentru a semna protocolul. Domnii consilieri sunt de acord în
unanimitate pentru ca domnul Primar Florin Cazacu să semneze Protocolul de
cooperare privind obiectivul „MUZEUL AURULUI” din Brad.

Se trece  la următorul punct înscris pe Ordinea de zi, şi anume: Diverse.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că ziua de 4 decembrie 2012 va fi o

zi cu o rezonanţă specială pentru municipiul Brad, avînd în vedere că va fi plină de
evenimente memorabile la care îi invită şi pe domnii consilieri locali să participe.

Astfel,  între orele 10.00 – 12.00 va avea o slujbă religioasă (liturghie) urmată
de un parastas în memoria minerilor trecuţi în nefiinţă la Biserica de peste Luncoi care
are hramul Sfintei Varvara – patroana spirituală a minerilor. Slujba va fi oficiată de
către Preasfinţitul Gurie Georgiu Episopul  Devei şi Hunedoarei.

La  orele 14.00 va avea loc recepţia lucrărilor la Muzeul Aurului din Brad unde
va participa tot soborul de preoţi care oficiază slujba de la biserică.

Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, declară
închise lucrările  şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data
de 29.11.2012.

Brad, 29.11.2012

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ
                             SECRETAR

               HĂRĂGUŞ IOAN
    BORA  CARMEN -IRINA


