ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 31 ianuarie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data de 31
ianuarie 2012 s-a făcut în data de 27.01.2012 prin Dispoziţia nr. 115/27.01.2012 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 27.01.2012, 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.
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 – manager 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 Grosu Adrian – inginer la SC
ACVACALOR SA BRAD- în insolvenţă şi domnul Boghean Emilian – consilier juridic al SC
ACVACALOR SA BRAD – în insolvenţă precum şi cetăţeni ai municipiului Brad.
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 27 decembrie 2011, procesul verbal al şedinţei de îndată din data de 09
decembrie 2011 şi procesul verbal al şedinţei de îndată din data de 19 decembrie 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.
Domnul preşedinte de şedinţă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012 – iniţiat de
primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2011 – încheierea exerciţiului
bugetar al bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad
– iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, Indicatorilor TehnicoEconomici şi a Planului de tarife privind Proiectul ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Hunedoara” – iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii a municipiului Brad la
implementarea Proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul
Hunedoara” – iniţiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Alimentare Centralizată
cu Energie Termică (SACET) în municipiul Brad, judeţul Hunedoara - iniţiat de primarul municipiului
Brad şi de un grup de consilieri.
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea Contractului de Elaborare a Documentaţiilor de Delegare
a Gestiunii SACET Brad, prin negociere directă cu SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA – iniţiat de
primarul municipiului Brad şi de un grup de consilieri.
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7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean
Hunedoara-Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad – iniţiat de
primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce
revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad
în anul 2012 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua
cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, în anul 2012 pe raza municipiului Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului principalelor manifestări cultural
educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2012- iniţiat de primarul municipiului
Brad.
11. 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.
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor pentru autovehicule, a unei
combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau trenuri rutiere de transport de marfă cu masa
totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pe anul 2012 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a apartamentului nr. 14 sc.1 din
blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad fostei chiriaşe Mocioiu Felicia Voichiţa – iniţiat de
primarul municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 28,60
mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet medical de
reumatologie – iniţiat de primarul municipiului Brad.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale
individuale pentru personalul din cadrul Spitalului municipal Brad – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
16. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a activităţii secretarului municipiului Brad
pe anul 2011 – iniţiat de primarul municipiului Brad.
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de ,,PIAŢA VECHE” piaţetei situată în
municipiul Brad, delimitată de râul Crişul Alb pe latura N-E, proprietăţile private Childrens Aid
Foundation – Centrul Creştin şi Tisu Virgil pe latura de N-V, strada 1 Decembrie 1918 pe latura de S-V şi
proprietatea Uibariu Lăcrămioara pe latura de S-E – iniţiat de primarul municipiului Brad.
18. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Brad
– iniţiat de primarul municipiului Brad.
19. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă a unei suprafeţe de teren de
36 mp. situată în municipiul Brad str. Independenţei – iniţiat de primarul municipiului Brad.
20. Informarea nr.940/20.12.2012 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată în care
Consiliul local al municipiului Brad este parte.
21. Prezentare Contract de împrumut nr.11/30.12.2011
22. Raport nr.1189/25.01.2012 privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul
II al anului 2011.
23. Raport nr. 1/20.01.2012 privind activitatea în anul 2011 al C.S.,,ARMATA AURUL” Brad.
24. Raport nr. 60/23.01.2012 privind activitatea în anul 2011 al A.S.,,METALUL” Crişcior
25. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr.4/20.01.2012 a C.S. ARMATA AURUL” Brad
- adresa nr.50/18.01.2012 a A.S.,,METALUL” Crişcior
- adresa nr.1/11.01.2012 a A.S. MICHAEL AUTOSPORT Brad
- adresa nr.377/25.01.2012 a Spitalului municipal Brad
- cererea nr.543/16.01.2012 a domnului Ioan Pârva
26. 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:
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1.Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirilor unităţilor de învăţământ şi a reţelei şcolare
de pe raza municipiului Brad aprobarea denumirilor unităţilor de învăţământ şi a reţelei şcolare de pe
raza municipiului Brad, pentru anul şcolar 2012-2013.
2. Cererea nr. 848/19.01.2012 a domnului Zota Alexandru.
3. Cererea nr.1498/30.01.2012 a domnei Coroi Livia.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului Ordinii de zi, domnul
preşedinte de şedinţă îl supune aprobării cu completările făcute şi cu unanimitate de voturi este aprobat .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului
Brad pentru anul 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 pentru iniţierea proiectului de hotărâre privind
aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012 s-a luat în considerare adresa nr.689/06.01.2012 a
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara, prin care s-a alocat municipiului Brad suma de 5773
mii lei din TVA şi 168 mii lei din cotele defalcate de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetului .
Totodată s-a luat în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 13/2012 prin care
s-a repartizat municipiului Brad suma de 288 mii lei din TVA şi suma de 412 mii lei din cota de 18,5 %
din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi Hotărârea Consiliului
Judeţean Hunedoara nr. 14/2012 prin care s-a repartizat municipiului Brad suma de 300 mii lei pentru
repararea drumurilor comunale.
De asemenea s-a ţinut cont de Referatul serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe
locale nr.946/20.01.2012, din care rezultă că veniturile realizate în anul 2011 din taxe şi impozite se
stabilesc în sumă de 9596 mii lei, sumă ce trebuie să se regăsească la veniturile proprii ale anului 2012.
Faţă de cele de mai sus a propus aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2012 în sumă
de 16537 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform anexelor nr. 1 şi 2 după cum urmează:.
Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 se compun din :
- impozit pe venit………………………………………………
92
mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit…………………………
5180
mii lei
- impozite şi taxe de proprietate………………………………..
1846
mii lei
- sume defalcate din TVA……………………………………… 6361
mii lei
- taxe pe servicii specifice………………………………………
0,5
mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau
pe desfăşurarea de activităţi…………………………………..
1787
mii lei
- alte impozite şi taxe fiscale……………………………………
68
mii lei
- venituri din proprietate………………………………………..
550
mii lei
- venituri din prestări de servicii şi alte activităţi……………..
202
mii lei
- venituri din taxe administrative, eliberări permise……….
91
mii lei
- amenzi, penalităţi şi confiscări………………………………
241
mii lei
- diverse venituri………………………………………………
98,5
mii lei
- venituri din valorificarea unor bunuri……………………….
20
mii lei
TOTAL ………………………………………………
16537
mii lei
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 se compun din:
- autorităţi publice şi acţiuni externe……………………..
2066
mii lei
- alte servicii publice generale……………………………..
120
mii lei
- tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi………..
396
mii lei
- ordine publică şi siguranţă naţională…………………….
270
mii lei
- învăţământ…………………………………………………
5316
mii lei
- sănătate……………………………………………………
295
mii lei
- cultură, recreare şi religie ……………………………….
720
mii lei
- asigurări şi asistenţă socială……………………………
1735
mii lei
- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică ………………..
1810
mii lei
- protecţia mediului ……………………………………………… 766
mii lei
- acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă………….. 51
mii lei
- combustibil şi energie…………………………………………. 1295
mii lei
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- transporturi……….……………………………….
1697
mii lei
TOTAL……………………………………………
16537
mii lei
În articolul 4 s-a propus ca INVESTIŢIILE – respectiv CHELTUIELILE de CAPITAL să fie de
1775 mii lei care se reflectă în lista de investiţii din anexa nr. 3 , la proiectul de hotărâre.
În articolul 5 s-a propus aprobarea bugetului de venituri proprii ale Centrelor de Execuţie
Bugetară Brad pe anul 2012 în sumă de 450 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
În articolul 6 s-a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Serviciului Public de
Desfacere, Han Piaţă şi Obor Brad pe anul 2012 conform previziunilor acestora în sumă de 284 mii lei
atât la venituri cât şi la cheltuieli .
În articolul 7 s-a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Biroului administrarea
domeniului public şi privat – Primăria Brad, pe anul 2012 în sumă de 90 mii lei atât la venituri cât şi la
cheltuieli.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze economicosociale, 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 în acest an se va aproba un buget cât se
poate de auster, doar, că această cifră se va suplimenta pe parcursul anului. Austeritatea bugetului
municipiului Brad se datorează şi restanţelor mari avute la sfârşitul anului trecut 22 – 23 mld lei vechi şi
conform legii finanţelor publice locale lichidarea acestor restanţe trebuie să primeze. Nesatisfăcător este
faptul că unele capitole importante nu au resurse financiare suficiente şi exemplifică : cel mai deficitar
capitol este subvenţia la energie termică unde ar trebui cam 30 mld lei vechi şi sunt doar 10 mld. lei
vechi pentru primul trimestru; la reparaţii drumuri şi străzi sunt doar 10,5 mld lei vecgi, deficienţe sunt
şi la alte capitole cum ar fi cultură , învăţământ.
Mai menţionează că Lista de investiţii este destul de restrânsă şi este axată pe investiţiile
începute şi neterminate şi prea puţin pe investiţiile noi. Se va materializa proiectul de modernizare str.
Răbăreasa, Tudorăneşti, Golceşti care are termen de realizare 15.05.2012 ş.a.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile propune ca amendament „suma care reprezintă ajutor de
încălzire cu lemne de 46 mii lei să fie intodusă în proiectul de buget la cap. 42 la venituri şi la cap. 68 la
cheltuieli”.
Domnul preşedinte de şedinţă supune aprobării amendamentul propus şi cu unanimitate de voturi
se aprobă.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că şi pentru cele două Centre bugetare sunt alocate
fonduri modeste în raport cu cerinţele dar, important este ca repartizarea sumelor pe unităţi de
învăţământ să fie cât mai echilibrate. Mai precizează că prioritar pentru municipiul Brad ar fi
modernizarea Pieţei Agroalimentare iar dacă nu sunt bani pentru aceasta ar trebui să se caute un
investitor privat pentru că piaţa este cartea de vizită a municipiului este poarta de intrare în municipiul
Brad.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel precizează că bugetul municipiului Brad este auster, ceea
ce primim de la DGFP Hunedoara este puţin şi solicită Serviciului buget, finanţe, impozite şi taxe locale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad să verifice dacă modul de calcul
făcut de DGFP Hunedoara este corect.
Domnul consilier Mureş Mihai doreşte să întărească ceea ce a spus domnul consilier Leaha
Ştefan Dorel în sensul că trebuie verificat dacă DGFP Hunedoara nu a greşit la modul de calcul,
deoarece suma alocată municipiului Brad este foarte mică. Mai solicită constituirea unui colectiv de
lucru compus din specialişti din cadrul Primăriei municipiului Brad care să lucreze pe Proiecte, pentru
atragerea de fonduri europene, solicitând încă cel puţin 2 ingineri care să lucreze împreună cu angajaţii
Primăriei care se ocupă de proiecte în momentul de faţă.
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că pe partea de investiţii sunt câteva obiective propuse
pentru a fi realizate şi anume: reabilitarea străzilor Răbăreasa, Tudorănesti, Golceşti; asfaltarea drumului
comunal Ruda Brad, reţele termice, lucrări de reabilitare la PT9, la Staţia de Epurare, reabilitarea
termică a blocurilor. Mai precizează că sumele alocate sunt cu 10 mld lei vechi mai mici decât anul
trecut. E greu de explicat ce formulă au aplicat, dar, o să se facă o adresă în atenţia DGFP Hunedoara şi
spre ştiinţă Ministerului Finanţelor pentru a-şi da seama că se refuză a se primi această sumă derizorie.
Menţionează că în acest an se va încerca a se face o igienizare a Pieţei Agroalimentare, se va mai asfalta
în jurul pieţei şi se va face un iluminat corespunzător, eventual se va schimba o parte din acoperiş. Mai
precizează că speră că rectificările bugetului anului 2012 vor fi de bun augur.
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 împreună cu amendamentul propus şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 2/2012 privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul
2011 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor
subordonate Consiliului local Brad
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 în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de
credite are obligaţia să prezinte spre aprobarea Consiliului local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al
anului bugetar, pe lângă execuţia bugetară a anului precedent, fapt pentru care a iniţiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Brad şi a instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului local Brad .
În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2011 a
bugetului local al municipiului Brad, după cum urmează:
- la venituri în sumă de 21.651.157 lei din care la secţiunea de funcţionare 18.812.195 lei, iar la
secţiunea de dezvoltare 2.838.962 lei
- la cheltuieli în sumă de 21.651.157 lei, din care la secţiunea de funcţionare 18.812.195 lei şi la
secţiunea de dezvoltare 2.838.962 lei
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2011 a
instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează:
- la venituri în sumă de 10.453.891 lei toate la secţiunea de funcţionare
- la cheltuieli în sumă de 10.147.656 lei, din care la secţiunea de funcţionare 9.990.822 lei şi la
secţiunea de dezvoltare 156.834 lei
- şi un excedent bugetar de 306.235 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 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, domnul preşedinte de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea nr.3/2012 privind aprobarea
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Situaţiei financiare pe anul 2011 – încheierea exerciţiului bugetar al bugetului municipiului Brad şi
ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate,
Indicatorilor Tehnico-Economici şi a Planului de tarife privind Proiectul ,,Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”
Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin Referatul nr. 525/16.01.2012 al Biroului
urbanism, amenajarea teritoriului şi investiţii din cadrul Primăriei municipiului Brad se solicită
aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor Tehnico - Economici şi a Planului de tarife privind
Proiectul ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată în judeţul Hunedoara”.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a Planului Anual de Evoluţie a Tarifelor
din cadrul Proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara.
Finanţarea obiectivului de investiţii se va asigura din: Fonduri nerambursabile ale Uniunii
Europene (Fondul de Coeziune POS-MEDIU), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetul local,
contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Financiare
Internaţionale sau bănci comerciale, conform Schemei de finanţare negociate cu Uniunea Europeană,
respectiv 79,740% fonduri nerambursabile U.E., 12,196% contribuţie Guvernul României, 6,188%
credit operator şi 1,876% contribuţie din bugetul local.
Sinteza Studiului de Fezabilitate, Devizul General, principalii indicatori fizici şi valorici, în
preţuri curente, precum şi Planul Anual de evoluţie a tarifelor de apă şi canalizare, pentru municipiul
Brad, sunt prezentate în anexe la proiectul de hotărâre.
În articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus acordarea mandatului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitara „AQUA PREST HUNEDOARA”, cu sediul în Deva, Calea Zarandului, nr.43, al cărei
membru este municipiul Brad, să semneze actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prin Preşedintele Asociaţiei, în numele şi pe seama
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 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, domnul preşedinte de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea nr.4/2012 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate, Indicatorilor Tehnico-Economici şi a Planului de tarife privind Proiectul
,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii a
municipiului Brad la implementarea Proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă
şi apă uzată în judeţul Hunedoara”
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. 524/16.01.2012 al
Biroului urbanism, amenajarea teritoriului şi investiţii din cadrul Primăriei municipiului Brad, prin care
se propune aprobarea contribuţiei proprii a municipiului Brad la implementarea Proiectului „Extinderea
şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”, a iniţiat prezentul proiect de
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hotărâre prin care a propus cofinanţarea de 1,876% din valoarea investiţiilor aferente Proiectului
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus contribuţia proprie a Municipiului Brad, în
sumă de 1.036.202,4 lei fără TVA (echivalent a 243.238 euro fără TVA), care reprezintă cheltuielile
eligibile în procent de 1,876 din valoarea investiţiilor ce vor fi realizate în cadrul proiectului, iar suma
propusă va fi prevăzută în bugetul municipiului Brad, în perioada 2012-2014.
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, domnul preşedinte de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea nr. 5/2012 privind aprobarea
contribuţiei proprii a municipiului Brad la implementarea Proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului Public
de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în municipiul Brad, judeţul Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar Circo Aurel Vasile pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive, dumnealui fiind unul dintre iniţiatori.
Domnul primar Florin Cazacu precizează având în vedere Referatul de oportunitate al
viceprimarului municipiului Brad nr.987/23.01.2012 prin care se solicită iniţierea unui proiect de
hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Alimentare Centralizată cu Energie Termică
(SACET) în municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, ca atribut exclusiv al Consiliului local, aşa cum
rezultă din PROCEDURA-CADRU, art.6, aprobată prin HG nr.717/2008 au iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care au propus aprobarea delegării gestiunii SACET Brad unui operator licenţiat, selectat
prin licitaţie publică, capabil să investească în sistem şi să-l exploateze pe durată determinată, astfel
încât raportul dintre preţul energiei termice (produse şi vândute) şi calitatea serviciului să aibă o valoare
minimă.
Se are în vedere faptul că actualul operator, SC ACVACALOR SA BRAD, se află în insolvenţă,
fără capacitatea de a investi în sistem după cum nici bugetul local nu poate susţine din resurse proprii
investiţii semnificative în SACET, astfel încât tariful actual de 831 lei/Gcal să poată fi redus la un nivel
suportabil din partea consumatorilor finali, iar bugetul local să fie degrevat, în totalitate sau în mare
parte, de plata subvenţiei pentru energia termică livrată populaţiei, subvenţie care în prezent reprezintă
65% din tarif.
Procedura de atribuire a Contractului de Delegare a Gestiuni SACET a fost sugerată şi de
specialiştii ANRSC Bucureşti, care au fost consultaţi de reprezentanţi ai Comisiei de lucru constituită
prin efectul HCL nr. 168/2011.
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
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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 Oprişa Florin Ioan anunţă că are o problemă foarte importantă de rezolvat care
nu suportă amânare şi solicită acordul domnilor consilieri pentru a părăsi lucrările şedinţei de consiliu.
Domnul preşedinte de şedinţă supune aprobării Consiliului local şi cu unanimitate de voturi
domnii consilieri aprobă plecarea domnului consilier Oprişa Florin Ioan de la lucrările şedinţei de
consiliu.
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. 6/2012 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Alimentare
Centralizată cu Energie Termică (SACET) în municipiul Brad, judeţul Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea Contractului de Elaborare a
Documentaţiilor de Delegare a Gestiunii SACET Brad, prin negociere directă cu SC GEVIS
PROTEAM SRL.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar Circo Aurel Vasile pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive dumnealui fiind unul dintre iniţiatori.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul de oportunitate al
viceprimarului municipiului Brad nr.988 /23.01.2012 prin care se solicită iniţierea unui proiect de
hotărâre privind atribuirea Contractului de Elaborare a Documentaţiilor de Delegare a Gestiunii SACET
Brad, prin negociere directă cu SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus ca documentaţiile tehnico-economice impuse prin HGR 717/2008 să fie
elaborate de SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA, cu care s-a negociat oferta financiară de 55 mii lei.
În conformitate cu prevederile legale, procedura de atribuire a Contractului de Delegare a
Gestiunii Serviciului impune elaborarea unor documentaţii tehnico-economice complexe, care trebuie să
respecte prevederile HGR nr. 717/2008, Anexa 1, cap. II, art. 6-35 şi cap. III art. 40-50, şi anume:
1. Studiul de Oportunitate, care să cuprindă analiza tehnico-economică actuală şi de perspectivă,
motivele de ordin economico - financiar, social şi de protecţia mediului, care justifică delegarea
gestiunii, investiţiile necesare de executat, nivelul minim al redevenţei serviciului, durata estimată a
Contractului de delegare, alte date despre sistem şi condiţii de operare.
2. Caietul de Sarcini, care să definească pretenţiile beneficiarului, (delegatarului), obiectivele ce
trebuie îndeplinite de operatorul – delegat.
3. Regulamentul serviciului, care devine obligatoriu pentru operatorul - delegat.
4. Documentaţia de atribuire a serviciului, Fişa de date a achiziţiei, cerinţele de eligibilitate,
criteriile de selecţie a ofertelor şi de evaluare a acestora.
5. Contractul de Delegare a Gestiunii SACET.
Deoarece toate aceste documentaţii trebuie să respecte cerinţe impuse, astfel încât să poată fi
acceptate în SEAP, iar elaborarea lor să se facă într-un timp cât mai scurt, urmând a fi avizate de
ANRSC ( conform HGR 717/2008, Anexa 1, art. 51) şi apoi aprobate de Consiliul local, au iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care au propus încheierea unui Contract privind elaborarea
documentaţiilor tehnico-economice de delegare a gestiunii SACET Brad, cu SC GEVIS PROTEAM
SRL DEVA, pe baza ofertei negociate la preţul maxim de 55 mii lei, cu suportarea acestei cheltuieli din
bugetul local pe 2012.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre au propus ca acest contract să fie semnat de primarul
municipiului Brad.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze economicosociale, 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.
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Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre
prezentat.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că abia după aproximativ 2 luni de muncă a Comisiei
de lucru constituită prin efectul HCL nr. 168/2011 s-a ajuns la faza de încheiere a unui Contract privind
elaborarea documentaţiilor tehnico-economice de delegare a gestiunii SACET Brad, cu SC GEVIS
PROTEAM SRL DEVA. Solicită ca la semnarea contractului să participe şi dumnealui în calitate de
iniţiator al acestui proiect deoarece doreşte să se stipuleze în contract ca termenul de realizare al
documentaţiilor să fie foarte scurt iar o parte din suma cuvenită pentru elaborarea documentaţiilor să fie
alocată doar după obţinerea avizelor de la ANRSC pentru a nu fi puşi în situaţia de a umbla după ei în
cazul în care mai trebuie făcute ceva modificări sau completări la documentaţii.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel solicită şi dumnealui ca plata finală să se facă doar după
obţinerea avizelor de la instituţiile abilitate.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că se vor respecta la încheierea contractului
de elaborare a documentaţiilor toate aceste solicitări .
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul
Compartimentului Achiziţii 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. 7/2012 privind atribuirea Contractului
de Elaborare a Documentaţiilor de Delegare a Gestiunii SACET Brad, prin negociere directă cu SC
GEVIS PROTEAM SRL.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului
de Ambulanţă Judeţean Hunedoara-Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de
Ambulanţă 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. 145/11.01.2012 a
Serviciului Judeţean de Ambulanţă Hunedoara Deva prin care se solicită darea în folosinţă gratuită
acestui serviciu a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad din incinta
Spitalului municipal Brad, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus darea în folosinţă
gratuită a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad – Serviciului Judeţean
de Ambulanţă Hunedoara pe o perioadă de 1 an adică până la data de 31.12.2012.
A propus darea în folosinţă gratuită a acestor clădiri având în vedere că Serviciul de Ambulanţă
desfăşoară
o
activitate
de
utilitate
publică
în
municipiul
Brad.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze economicosociale, 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 Ciur Gheorghe întreabă de ce perioada pentru care se dă în folosinţă gratuită a
clădirilor în care-şi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad nu este mai mare, de ce nu este
de 5 ani.
Doamna Galea Mirela – secretar al municipiului Brad precizează că perioda nu este mai mare
deoarece nu s-a solicitat acest lucru dar în viitor va aduce la cunoştiinţa conducerii posibilitatea dării în
folosinţă gratuită a clădirilor în care-şi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă Brad solicitării
pentru o perioadă de mai mulţi ani.
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.
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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. 8/2012 privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă
Judeţean Hunedoara-Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Ambulanţă
Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului privind
obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor,
pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 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 având în vedere Referatul nr.929/19.01.2012 al
Biroului administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei municipiului Brad prin care se
propune aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice,
agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2012 şi
Programul de măsuri pentru gestionarea deşeurilor în municipiul Brad în anul 2012, a iniţiat un proiect
de hotărâre prin care a propus aprobarea celor solicitate.
Programele vizează măsuri necesare pentru protecţia şi conservarea mediului înconjurător,
curăţenia şi salubrizarea localităţii, păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico – sanitare în
instituţii, unităţi de cultură şi sport, repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor,
podeţelor, curăţarea şanţurilor, a străzilor, pieţelor a celorlalte locuri publice, transportul şi prelucrarea
deşeurilor şi gunoaielor, curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii,
tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora etc.
Ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Programe vor fi urmărite îndeaproape de către
personalul Biroului administrarea domeniului public şi privat şi Poliţia locală din cadrul Primăriei
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 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 Ciur Gheorghe precizează că la măsurile care sunt stabilite în anexele
proiectului de hotărâre sunt prevăzute şi o serie de sancţiuni. Întreabă dacă pentru proprietarii clădirilor
retrocedate, lăsate în paragină şi care reprezintă un risc pentru trecători se pot lua măsuri pentru a intra
în legalitate. Dă exemplu clădirea situată în vecinătatea sediului Primăriei, pe str. Minerilor care aparţine
numitului Valentir Adrian.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile solicită doamnei Neagu Moldovan Maria- consilier în
cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad să reia corespondenţa purtată cu domnul Valentir Adrian şi încheierea
unui proces verbal de contravenţie pentru a-l sensibiliza.
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. 9/2012 pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi
responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna
gospodărire a municipiului Brad în anul 2012.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de
interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii
nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2012 pe raza 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 având în vedere Referatul nr. 810/18.01.2012 al
Biroului administrarea domeniului public şi privat prin care propune întocmirea unui plan de lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor de muncă la beneficiarii de ajutor social, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea pentru anul 2012 a unui plan de lucrări estimative care
se vor efectua pe raza municipiului Brad cu beneficiarii de ajutor social.
Precizează că beneficiarilor de ajutor social care vor presta lucrări de interes local, li se vor face
instructaje privind normele de tehnică a securităţii muncii, conform cerinţelor legale, iar Biroul
administrarea domeniului public şi privat va ţine evidenţa efectuării lucrărilor în funcţie de care vor fi
plătiţi lunar.
Planul de acţiune de interes local se aprobă anual de către Consiliul local şi poate fi reactualizat
pe parcursul anului în caz de nevoie.
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
Compartiment 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.10/2012 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua
cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, în anul 2012 pe raza municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea programului principalelor
manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 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 în vederea coordonării manifestărilor cultural –
educative, artistice şi sportive şi a sincronizării lor cu principalele evenimente de interes naţional şi
local, a iniţiat acest proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile O. U. G. nr. 118/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale aprobată prin Legea nr.
143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a propus spre aprobarea Consiliului local
Programul principalelor manifestări cultural – educative, artistice şi sportive care urmează să se
desfăşoare în municipiul Brad în cursul anului 2012.
Precizează că sunt punctate cele mai importante evenimente, aniversări, comemorări, acţiuni
sportive şi de divertisment, Zilele municipiului Brad, Crăciunul, Revelionul, antrenând instituţii de
învăţământ şi cultură, Clubul Sportiv,,Armata – Aurul Brad” din municipiul Brad.
Unele dintre aceste acţiuni implică finanţări din partea bugetului local şi vor fi prevăzute la
capitole bugetare, odată cu adoptarea bugetului 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
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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 Ciur Gheorghe precizează că programul prezentat este foarte diversificat,
majoritatea acţiunilor sunt tradiţionale şi nu necesită cheltuieli bugetare deosebite.Întreabă dacă există
garanţia că se pot acoperi din punct de vedere financiar toate evenimentele prinse în Program.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că acţiunile se vor desfăşura în funcţie de încasări şi de
modul în care va evolua bugetul. Precizează că s-a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
brendul pentru Muzeul Aurului şi sloganul „Descoperă strălucirea Aurului”.
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.11/2012 privind aprobarea programului
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul 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 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 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 mai, iunie, septembrie, octombrie,
noiembrie 2011 în sumă de 2786,21 lei după cum urmează:
- Colegiul Naţional,,Avram Iancu” Brad – Şcoala Generală ,,Horea, Cloşca şi Crişan”
(mai şi iunie 2011)
- 1559,21 lei
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
- 1227 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 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 primar Florin Cazacu precizează că s-au efectuat deja primele plăţi a sumelor restante în
vederea decontării 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 menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul
Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale şi raportul Compartimentului Audit
intern 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.12/2012 privind aprobarea drepturilor
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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 stabilirea nivelului impozitelor pentru
autovehicule, a unei combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau trenuri rutiere de
transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pe anul 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 prin Referatul nr.991/23.01.2012 Serviciul buget,
finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale propune stabilirea nivelului impozitelor pentru
autovehicule, a unei combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau trenuri rutiere de transport
de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pe anul 2012, datorită faptului că prin
OUG nr. 125/2011 se prevede că pentru anul 2012 nivelul impozitului prevăzut la art. 263 alin. 4 şi alin.
5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte
prin hotărâre de consiliu local.
Precizează că nivelul impozitelor pentru autovehicule de transport marfă prevăzute în art. 263
alin.4 din Legea nr. 571/2003 se stabileşte în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat în funcţie de
numărul de axe, de masa totală maximă autorizată şi de sistemul de suspensie cu care sunt dotate. Pentru
remorci, semiremorci şi rulote nivelul impozitului se stabileşte în sumă fixă în lei/an în mod diferenţiat
în funcţie de masa totală maximă autorizată.
Nivelul impozitului asupra mijlocului de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport
cu tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are carte de
identitate chiar dacă acestea circulă în combinaţie.
Menţionează că prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Brad nr. 151/2011 s-au aprobat
taxele şi impozitele locale pentru anul 2012, cu excepţia impozitelor menţionate mai sus, deoarece până
în anul 2012 nivelul impozitelor pentru autovehiculele prevăzute la art. 263, alin 4 şi 5 se stabileau prin
hotărâre de guvern.
Având în vedere cele precizate, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus stabilirea
nivelului impozitelor pentru autovehicule, a unei combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau
trenuri rutiere de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pe anul
2012, aşa cum prevede ordonanţa de guvern invocată mai sus.
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.13/2012 privind stabilirea nivelului
impozitelor pentru autovehicule, a unei combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau
trenuri rutiere de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pe
anul 2012.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiţii a
apartamentului nr. 14 sc.1 din blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad fostei chiriaşe
Mocioiu Felicia Voichiţa.
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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 Referatul nr.1266/25.01.2012 al
Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat prin care se propune aprobarea unei noi repartiţii a
apartamentului nr. 14 sc. 1 din blocul 60 situat pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad, întrucât
Contractul de închiriere nr. 26/19.10.2004 al cărei beneficiară a fost doamna Mocioiu Felicia Voichiţa a
încetat de drept, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unei noi repartiţii a
locuinţei susnumitei.
Menţionez că doamna Mocioiu Felicia Voichiţa are achitată la zi chiria aferentă folosinţei
apartamentului, iar atât pentru datoria de 8836,84 lei către Asociaţia de proprietari nr. 6 Brad cât şi
pentru debitul restant de 7000 lei la energia termică către SC ACVACALOR SA BRAD – ÎN
INSOLVENŢĂ, a prezentat câte un grafic de eşalonare.
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 consilier Mureş Mihai precizează că dumnealui a verificat dacă s-a respectat graficul de
eşalonare, dar, a constatat că nu s-a făcut plata, astăzi fiind ultima zi din lună în care se putea plăti,
motiv pentru care dumnealui votează împotriva adoptării acestei hotărâri.
Domnul consilier Suciu Ovidiu precizează că ar fi oportun ca la stabilirea acestor Grafice de
eşalonare să se ţină cont de capacităţile fnanciare ale acestor oameni şi să nu se mai stabilească sume
atât de mari care nu pot fi onorate.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în cazul de faţă s-a respectat obţiunea solicitantei la
stabilirea Graficului şi plata a 100 lei până la sfârşitul fiecărei luni.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel precizează că dacă nu va respecta graficul de eşalonare 2-3
luni ar trebui evacuat apartamentul. Totodată propune amânarea proiectului de hotărâre pentru
nerespectarea graficului de eşalonare – propunere care se aprobă 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 cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier
absent motivat (Oprişa Florin Ioan) SE AMÂNĂ proiectul de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiţii a apartamentului nr. 14 sc.1 din blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad
fostei chiriaşe Mocioiu Felicia Voichiţa.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a
spaţiului în suprafaţă de 28,60 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea
amenajării unui cabinet medical de reumatologie
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. 1186/25.01.2012 a
domnului doctor Doda Mihai Nicolae– medic specialist reumatologic prin care solicită închirierea unui
spaţiu din Dispensarul Policlinic Brad, precum şi Referatul Biroului administrarea domeniului public şi
privat din cadrul Primăriei municipiului Brad înregistrat sub nr. 1291/26.01.2012 din care rezultă că în
cadrul Dispensarului Policlinic Brad există un spaţiu în suprafaţă de 28,60 mp. în care şi-a desfăşurat
activitatea în mod alternativ CMI ,,DODA & COMPANY” şi CMI „AUGUSTA ”care la data de
01.01.2012 a solicitat rezilierea Contractului de închiriere nr. 205/2010 astfel încât spaţiul poate să fie
închiriat pentru amenajarea unui cabinet medical de reumatologie, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus închirierea prin licitaţie publică a spaţiului susmenţionat.
Pentru închirierea spaţiului din cadrul Dispensarului Policlinic în care îşi va desfăşura activitatea
domnul doctor Doda Mihai Nicolae – medic specialist reumatologie sunt de acord atât conducerea
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Spitalului municipal Brad cât şi domnul doctor Doda Mihai care în prezent îşi desfăşoară activitatea în
acel spaţiu.
Având în vedere că spaţiul va fi închiriat prin licitaţie în articolul 2 al proiectului de hotărâre a
propus aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea licitaţiei, pornind de la preţul de 6 lei/mp/lună,
iar în articolul 4 a propus aprobarea unei comisii de licitaţie formată din 5 persoane.
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 consilier Kiszely Fabius Tiberiu propune ca din comisia de licitaţie să facă parte
domnul consilier Manea Iosif – 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 cu 16 voturi „pentru” 1 consilier
absent motivat (Oprişa Florin Ioan) se adoptă Hotărârea nr.14/2012 privind închirierea prin licitaţie
publică a spaţiului în suprafaţă de 28,60 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în
vederea amenajării unui cabinet medical de reumatologie.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Criteriilor de evaluare a
performanţelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul 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 având în vedere Referatul nr. 374/11.01.2012 al
Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad prin care se propune aprobarea
Criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de conducere şi de
execuţie din cadrul Spitalului municipal Brad, precum şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor
profesionale individuale, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.
Menţionează că prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 73/2010 a fost aprobat transferul
managementului asistenţei medicale al Spitalului municipal Brad de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul
local Brad, fapt pentru care performanţele profesionale individuale ale personalului din cadrul Spitalului
municipal Brad se stabilesc şi se aprobă prin act administrativ emis de acesta.
Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu
cerinţele postului, iar perioada evaluată este cuprinsă între data de 1 ianuarie – 31 decembrie a anului
pentru care se face evaluarea.
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
Compartimentului juridic 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.15/2012 privind aprobarea Criteriilor de
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evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului
municipal Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind propunerea de evaluare a activităţii
secretarului municipiului Brad pe anul 2011
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. 559/16.01.2012 al
Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad prin care se solicită iniţierea
unui proiect de hotărâre în vederea evaluării performanţelor profesionale ale secretarului municipiului
Brad pentru perioada august-decembrie 2011, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
acordarea calificativului final pentru activitatea desfăşurată de către doamna Galea Mirela - secretar al
municipiului Brad.
În baza calificativului propus de către Consiliul local, primarul municipiului Brad în
conformitate cu prevederile art. 107 lit. ,,d” din HGR nr. 611/2008 va întocmi Raportul de evaluare a
performanţelor profesionale individuale pentru perioada august-decembrie 2011.
Calificativele care pot fi acordate sunt următoarele:
- nesatisfăcător
- satisfăcător
- bine
- foarte bine
Pe parcursul anului 2011 raportul de serviciu al doamnei Galea Mirela s-a modificat, astfel până
la data de 8 august 2011 a deţinut funcţia de consilier juridic în cadrul Compartimentului autoritate
tutelară, secretariat, administrativ, iar de la această dată şi până în prezent exercită cu caracter temporar
funcţia publică de conducere vacantă de secretar al municipiului Brad.
Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Compartimentului autoritate tutelară, secretariat,
administrativ, în perioada ianuarie-iulie 2011 doamna Galea Mirela a fost evaluată cu calificativul
,,foarte bine” de către fostul secretar al municipiului Brad, doamna Epure Agnes.
Pentru obţinerea calificativului anual se va avea în vedere şi calificativul obţinut înainte de
modificarea raportului de serviciu.
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 dumnealui are cea mai amplă colaborare cu
secretarul municipiului Brad motiv pentru care dumnealui este cel mai îndreptăţit consilier să propună
calificativul pentru doamna Galea Mirela care ocupă prin delegare această funcţie cu caracter temporar
din august 2011 şi până în prezent. În această scurtă perioadă despre care facem referire dumneaei a
trebuit să preia din mers atribuţiile acestui post. A trebuit să coordoneze recensământul populaţiei şi al
locuinţelor care nu a fost deloc uşor, precizând că şi dumnealui a participat activ în comisia locală de
recensământ şi cunoşte foarte bine problemele cu care s-a confruntat pentru ducerea la bun sfârşit a
acestuia dat fiind faptul că legislaţia în domeniu a fost deosebit de confuză. Precizează că a reuşit cu
brio să ducă la bun sfârşit această activitate care însă nu a scutit-o de celelalte atribuţii. Propune
acordarea calificativului de FOARTE BINE – propunere aprobată cu unanimitate de voturi de către
domnii consilieri.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că dumnealui este invidios pe caracterizarea pe care a
făcut-o domnul viceprimar doamnei secretar, dumnealui înclină de la „bine” la „foarte bine” (dacă ar fi
pe o scală de la 1 la 10, dumnealui ar propune 9,80) precizând că sunt anumite aspecte pe care trebuie să
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le însuşească mai bine şi solicită o mai mare atenţie la întocmirea materialelor pentru şedinţele de
consiliu.
Precizează că este în general mulţumit pentru modul în care a colaborat cu doamna secretar,
mulţumindu-i pentru buna colaborare şi-i acordă calificativul de „FOARTE BINE”.
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.16/2012 privind propunerea de evaluare
a activităţii secretarului municipiului Brad pe anul 2011.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii de ,,PIAŢA
VECHE” piaţetei situată în municipiul Brad, delimitată de râul Crişul Alb pe latura N-E,
proprietăţile private Childrens Aid Foundation – Centrul Creştin şi Tisu Virgil pe latura de N-V,
strada 1 Decembrie 1918 pe latura de S-V şi proprietatea Uibariu Lăcrămioara pe latura de S-E.
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. 930/20.01.2012 al
Biroului urbanism, amenajarea teritoriului şi investiţii din cadrul Primăriei municipiului Brad prin care
se propune atribuirea denumirii de ,,PIAŢA VECHE ” piaţetei situată în municipiul Brad, delimitată de
râul Crişul Alb pe latura N-E, proprietăţile private Childrens Aid Foundation – Centrul Creştin şi Tisu
Virgil pe latura de N-V, strada 1 Decembrie 1918 pe latura de S-V şi proprietatea Uibariu Lăcrămioara
pe latura de S-E, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus cele solicitate.
Propun atribuirea denumirii de ,,PIAŢA VECHE” acestei zone care în perioada interbelică era
denumită ,,Piaţa oraşului” deoarece aici se făceau variatele tranzacţii comerciale cu produse de toate
felurile de la ace, aţă, site, oale, îmbrăcăminte, cereale, ciubere, doniţi, tulnice, aduse de moţii arieşeni
care cumpărau din piaţa de la Brad mălai şi făină.
Zona propusă pentru atribuirea denumirii de „PIAŢA VECHE”, făcea parte din zona comercială
a centrului vechi al oraşului.
La început această piaţetă cuprindea un spaţiu destul de restrâns care se întindea între Primărie şi
podul Crişului însă cu timpul a devenit un spaţiu mai larg, cuprinzând actuala zonă a blocurilor din faţa
Primăriei şi actualul parc.
Menţionează de asemenea că în nomenclatorul stradal al municipiului Brad nu există această
denumire dată nici unei străzi.
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.
Domnulş consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că pentru a fixa mai bine în istorie zona ar
fi mai potrivită atribuirea denumirii respectivei locaţii de „Târgul Vechi”.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că este de acord ca arealul respectiv să poarte
denumirea de „TÂRGUL VECHI”.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că ar fi fost bine dacă cele două statui,
terenul de sub muzeu şi terenul aferent Casei de Cultură ar fi fost prinse în arealul „Pieţei Aurului”.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că delimitarea arealului pentru PIAŢA AURULUI s-a
aprobat în şedinţa de consiliu trecută.
Domnul preşedinte de şedinţă supune aprobării propunerea de acordare a denumirii de
„TÂRGUL VECHI” arealului susamintit – propunere care se aprobă cu unanimitate de voturi.
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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.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că acest proiect de hotărâre împreună cu actele care
stau la baza iniţierii lui se vor transmite, conform prevederilor O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri Comisiei judeţene de avizare în vederea obţinerii avizului.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind completarea inventarului domeniului
public 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 având în vedere Referatul nr.1294/26.01.2012 al
Biroului administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei municipiului Brad prin care se
face cunoscut că există o parcelă de teren în suprafaţă de 7 mp. situat în municipiul Brad adiacent
blocului 16 sc. B de pe str. Cuza Vodă, proprietatea Statului Român, precum şi cererea nr.
8587/28.06.2011 a domnului Miclea Iulian Dorin care solicită concesionarea parcelei de teren mai sus
menţionată în vederea realizării accesului în spaţiul cu destinaţia de cabinet stomatologic care este
amplasat la parterul blocului a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus completarea
inventarului domeniului public al municipiului Brad cu această suprafaţă de teren .
Precizează că terenul susmenţionat nu a făcut obiectul Legii nr. 18/1991 şi nici a Legii nr.
10/2001.
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
Biroului administrarea domeniului public şi privat 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.17/2012 privind completarea inventarului
domeniului public al municipiului Brad
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă a unei
suprafeţe de teren de 36 mp. situată în municipiul Brad str. Independenţei.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. 10805/25.08.2011 a
domnului Anghelache Constantin Felician administrator la SC MARINI TRANS SRL BRAD prin care
solicită concesionarea suprafeţei de teren de 36 mp. situat pe str. Independenţei bloc 17, care face parte
din domeniul privat al municipiului Brad, adiacent proprietăţii sale, precum şi Referatul
nr.1321/26.01.2012 a 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 a negocierii de la suma de 69,55 lei/mp/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
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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 Kiszely Fabius Tiberiu propune ca din comisia de negociere să facă parte
domnul consilier Hărăguş Marin Constantin – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul
Biroului administrarea domeniului public şi privat 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.18/2012 privind concesionarea prin
negociere directă a unei suprafeţe de teren de 36 mp. situată în municipiul Brad str.
Independenţei.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea denumirilor unităţilor de
învăţământ şi a reţelei şcolare de pe raza municipiului Brad, pentru anul şcolar 2012-2013.
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 în conformitate cu art. 61 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Brad în
baza Avizului conform al Inspectoratului Şcolar al judeţului Hunedoara organizează reţeaua şcolară a
unităţilor de învăţământ din municipiul Brad pentru anul şcolar 2012-2013.
Prin adresa nr. 1056/23.01.2012 Primăria municipiului Brad a solicitat Inspectoratului Şcolar al
Judeţului Hunedoara avizul conform pentru menţinerea actualei reţele şcolare şi pentru anul şcolar
2012-2013, cu precizarea că Şcoala Generală din Valea Brad datorită efectivului restrâns de copii îşi
încetează activitatea pentru anul şcolar 2012-2013.
Având în vedere propunerea Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad nr.
18/10.01.2012, precum şi propunerea Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad nr. 53/16.01.2012
discutate şi aprobate de Consiliile de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ cu personalitate
juridică, prin care ne înaintează spre aprobare denumirea unităţilor de învăţământ pentru anul 20122013, precum şi Avizul conform al Inspectoratului Şcolar al judeţului Hunedoara, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus organizarea reţelei şcolare şi aprobarea denumirilor unităţilor
şcolare de pe raza municipiului Brad, pentru anul şcolar 2012 -2013.
Mai precizează că în articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus menţinerea actualei reţele
şcolare care va intra în vigoare la data obţinerii Avizului conform al Inspectoratului Şcolar al judeţului
Hunedoara.
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
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.19/2012 privind
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aprobarea denumirilor unităţilor de învăţământ şi a reţelei şcolare de pe raza municipiului Brad,
pentru anul şcolar 2012-2013.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 940/2012 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 Prezentare Contract de împrumut nr.11/30.12.2011
încheiat între Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială
515 Bucureşti, SC ACVACALOR SA Brad – în insolvenţă şi Primăria municipiului Brad având ca
obiect împrumutul unei cantităţi de 2500 tone păcură sub 1% sulf.
Se trece la următorul punct şi anume Raport nr.1189/25.01.2012 privind activitatea
asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2011 care a fost depus la studiu în sala
consilierilor şi de care aceştia au luat act .
Se trece la următorul punct şi anume Raport nr. 1/20.01.2012 privind activitatea în anul 2011
al C.S.,,ARMATA AURUL” Brad care a fost depus la studiu în sala consilierilor şi de care aceştia au
luat act .
Se trece la următorul punct şi anume Raport nr. 60/23.01.2012 privind activitatea în anul
2011 al A.S.,,METALUL” Criş care a fost depus la studiu în sala consilierilor şi de care aceştia au luat
act .
Se trece la următorul punct şi anume Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr.4/20.01.2012 a C.S. „ARMATA AURUL” Brad prin care se solicită prelungirea
Contractului de asociere şi alocarea sumei de 130 mii lei pentru continuarea activităţii sportive în anul
2012. În urma analizării acestei adrese domnii consilieri sunt de acord cu alocarea sumei de 55 mii lei
sub rezerva că la o rectificare ulterioară se va aloca şi diferenţa solicitată.
- adresa nr.50/18.01.2012 a A.S. ,,METALUL” Crişcior prin care solicită susţinere
financiară a asociaţiei pentru a-şi putea continua activitatea sportivă în cadrul campionatului Ligii a IVa în anul 2012. În acest sens solicită alocarea sumei de 51 mii lei. În urma analizării acestei adrese
domnii consilieri sunt de acord cu alocarea sumei de 20 mii lei sub rezerva că la o rectificare ulterioară
se va aloca şi diferenţa solicitată.
- adresa nr.1/11.01.2012 a A.S. MICHAEL AUTOSPORT Brad care solicită prelungirea
Contractului de asociere nr. 4032/2009 şi alocarea sumei de 12 mii lei pentru a participa la competiţiile
sportive în anul 2012 în cadrul campionatului naţional de raliuri şi viteză pe traseu montan grupa A. În
urma analizării acestei adrese domnii consilieri sunt de acord cu alocarea sumei de 2 mii lei sub rezerva
că la o rectificare ulterioară se va aloca şi diferenţa solicitată.
- adresa nr.377/25.01.2012 a Spitalului municipal Brad prin care se aduce la cunoştiinţa
domnilor consilieri faptul că medicul specialist, specialitatea reumatologie care urma să fie încadrat la
compartimentul reumatologie solicitat a se înfiinţa nu mai este interesat de acest post, drept urmare nu se
mai doreşte înfiinţarea compartimentului de reumatologie - de care domnii consilieri au luat act.
- cererea nr.543/16.01.2012 a domnului Ioan Pârva prin care solicită un sprijin financiar
în vederea tipăririi unei cărţi – un volum de 366 de pagini care se află în lucru la Editura CĂLĂUZA şi
este intitulată DRUMEŢII prin AMINTIRI. După analizarea cererii domnii consilieri dau un aviz de
principiu, urmând ca în măsura în care vor dispune de resurse financiare suma solicitată va fi alocată.
- cererea nr. 848/19.01.2012 a domnului Zota Alexandru prin care solicită explicaţii cu
privire la modul de calcul al energiei termice facturate pentru luna decembrie 2011 de către SC
ACVACALOR SA BRAD – în insolvenţă, motivând că valoarea facturii este prea mare în comparaţie
cu gradul de confort din apartament şi prin care îşi exprimă dezacordul privind modul de calcul în
comparaţie cu perioada similară din anul trecut.
Din analiza acestui subiect au rezultat următoarele concluzii:
- Consiliul local al municipiului Brad ca organ deliberativ nu are în atribuţii verificarea modului de
repartizare a energiei termice consumate pe fiecare consumator în parte. S-a precizat că organul
deliberativ a aprobat prin HCL nr. 150/2007 Metodologia de stabilire a acestor consumuri în cazul
nefuncţionării sau funcţionării defectuoase a sistemelor de măsurare (gigacalorimetre);
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- Consumatorii de energie termică dispun de contracte individuale de furnizare cu operatorul
licenţiat SC AVCACALOR SA BRAD- în insolvenţă, iar eventualele litigii se soluţionează între părţi, în
limitele prevederilor contractului.
- Solicitantul a primit răspunsuri la Cerere în termen legal, atât din partea Primăriei municipiului
Brad (sub nr. 848/27.01.2012) cât şi din partea operatorului (sub nr. 412/30.01.2012), din care rezultă
aplicarea corectă a metodologiei de calcul aprobate.
- Consiliul local a solicitat conducerii SC ACVACALOR SA BRAD- în insolvenţă, prezentă în sală,
să verifice dacă gigacalorimetrul de branşament induce erori de măsurare peste limitele admise din punct
de vedere metrologic şi, în acest caz, să ia măsuri de eliminare a lui sau de reparare, iar procesul verbal
de citire a indexului acestuia să fie anulat concomitent cu încunoştiinţarea consumatorilor.
- cererea nr.1498/30.01.2012 a doamnei Coroi Livia prin care solicită sprijin financiar în
vederea publicării cărţii cu titlul „Copilăria de altădată în zona Brad” realizată de susnumita împreună cu
elevi ai Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad. După analizarea cererii domnii consilieri dau un aviz
de principiu, urmând ca în măsura în care vor dispune de resurse financiare suma solicitată va fi
alocată.
Se trece la următorul punct înscris pe Ordinea de zi şi anume DIVERSE.
Domnul consilier Mureş Mihai întreabă dacă s-au luat măsuri pentru neîntreruperea furnizării
agentului termic în condiţiile în care păcura adusă de la Mintia este pe sfârşite. S-au luat măsuri pentru
aducerea păcurii de la Arad?
Doamna Niţă Adina – administrator special al SC ACVACALOR SA BRAD- în insolvenţă
precizează că s-a luat legătura cu conducerea CET Arad şi în data de 2.02. 2012 o echipă se va deplasa
la Arad pentru a face demersurile necesare în vederea bunei funcţionări a Centralei termice.
Nemaifiind alte discuţii domnul preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad din data de 31.01.2012.
Brad, 31.01.2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ŞTEFAN BOGDAN MIHAI

Secretar
GALEA MIRELA
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