ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat azi 31 octombrie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 31 octombrie 2012 s-a făcut în data de 26.10.2012 prin Dispoziţia nr.
650/26.10.2012 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 26.10.2012, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi 16 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în
funcţie, 1 consilier local fiind absent motivat ( Mirică Ioana Camelia).
În calitate de invitaţi au participat domnul Jurca Florin – manager al Spitalului
Municipal Brad, domnul Verdeş Laurenţiu - Director economic al Spitalului Municipal
Brad, domnul Ciota Ioan – director medical al Spitalului Municipal Brad, doamna Niţă
Adina - administrator special al SC ACVACALOR SA BRAD – în insolvenţă, domnul
Grosu Adrian – inginer la SC Acvacalor SA – în insolvenţă şi domnul Boghean Emilian
– consilier Juridic al SC ACVACALOR SA BRAD - în insolvenţă.
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti din cele patru sate aparţinătoare
municipiului Brad şi anume: domnul Hărăguş Marin Constantin – delegat sătesc la
Ţărăţel, domnul Groza Liviu- delegat sătesc la Ruda Brad, Simedrea Iulian – delegat
sătesc la Mesteacăn şi domnul Pistrilă Pavel –delegat sătesc la Valea Brad.
Au participat de drept domnul Primar Florin Cazacu şi doamna BORA
CARMEN-IRINA - Secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna BORA CARMEN – IRINA – Secretar
al Municipiului Brad constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia invitându-i pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia Imnul
Naţional al României.
Doamna Secretar BORA CARMEN - IRINA supune spre aprobare procesul
verbal al şedinţei ordinare din data de 27 septembrie 2012 care se aprobă cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia).
În continuare doamna Secretar, BORA CARMEN IRINA, îi invită pe domnii
consilieri să facă propuneri pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă, avându-se în
vedere că domnul Consilier Local Duşan Gheorghe Adrian şi-a epuizat mandatul de 3
luni de Preşedinte de şedinţă.
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Domnul Consilier Local Mureş Mihai propune ca domnul Consilier Local
Hărăguş Ioan să fie ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni - propunere
aprobată cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan, îl roagă pe
domnul Primar să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2012
a bugetului municipiului Brad ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului
Local Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2012 - iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice - iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind furnizarea energiei termice în scopul încălzirii
locuinţelor în Municipiul Brad - iniţiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acţiune,
Programului de măsuri pe perioada noiembrie 2012- martie 2013 şi constituirea
Comandamentului local de iarnă - iniţiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi numirea
comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor - iniţiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de
la bugetul general al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate,
asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică,
care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu
personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi
nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local - iniţiat de
primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2012 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD - iniţiat de primarul municipiului
Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru Spitalul Municipal Brad - iniţiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ,,Crearea şi dotarea
centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Municipiul Brad - iniţiat de
primarul municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pe anul 2013 pentru Aparatul de Specialitate al primarului Municipiului Brad şi a
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad - iniţiat de
primarul municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei ,,Floare de Colţ” Brad - iniţiat de
primarul municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru
spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând
domeniului public şi privat al municipiului Brad - iniţiat de primarul municipiului Brad.
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14. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de administrare a
parcărilor publice din Municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad
nr. 190/2005 - iniţiat de primarul municipiului Brad.
15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru
spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad - iniţiat
de primarul municipiului Brad.
16. Proiect de hotărâre privind exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă
lemnoasă din pădurea comunală a Municipiului Brad - iniţiat de primarul municipiului
Brad.
17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe sociale situate în
Municipiul Brad str. Horea nr. 17 - iniţiat de primarul municipiului Brad.
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
114/2012 privind trecerea unui imobil din proprietatea Horea Societate Cooperativă
Brad, judeţul Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad şi administrarea
Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara - iniţiat de primarul
municipiului Brad.
19.Informarea nr.14550/24.10.2012 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
20.Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri:
- adresa nr.14648/26.10.2012 a GREEN ENERGY ALLIANCE
- adresa nr.2484/25.10.2012 a SC ACVACALOR SA BRAD – ÎN
INSOLVENŢĂ
- adresa nr.4576156/18.10.2012 a ANRSC – Agenţia Teritorială Deva
- referatul nr.14649/26.10.2012 a Compartimentului relaţii publice şi integrare
europeană
- adresa nr.5833/15.10.2012 a SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
- adresa nr.3312/22.10.2012 a Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad
- adresa nr.1326/28.09.2012 a SC APA PROD SA DEVA
- adresa nr.4069/25.10.2012 a Companiei Naţionale a Huile Petroşani
- cererea nr. 13663/08.10.2012 a domnului Sava Voicu Constantin
- adresa nr.90/16.10.2012 a SC SITIX SRL BRAD
21. Diverse
Domnul Preşedinte de şedinţă, Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt suplimentări la
proiectul ordinii de zi.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită suplimentarea Ordinii de zi cu
următoarele:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad
nr.43/2009 privind aprobarea bugetului Proiectului „Reabilitare infrastructură
municipală- strada Decebal, judeţul Hunedoara” - iniţiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru producerea,
transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către SC Acvacalor SA Brad –în
insolvenţă – iniţiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local
nr.69/2012 privind trecerea unor imobile din proprietatea Companiei Naţionale a Huilei
SA Petroşani – Exploatarea Minieră Ţebea, judeţul Hunedoara în domeniul Public al
municipiului Brad şi administrarea Consiliului local al municipiului Brad, judeţul
3

Hunedoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.95/2012 - iniţiat de
primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local
Brad nr.41/2011 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de
urgenţă familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare –
iniţiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public de Salubrizare al
Municipiului Brad, aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al
Municipiului Brad şi a Caietelor de sarcini – iniţiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate efectuat în
vederea stabilirii formei de gestiune a Serviciului de Salubrizare al Municipiului Brad şi
alegerea formei de gestiune a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad –
iniţiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei „Asigurarea
producerii energiei termice utilizând combustibil biomasă” printr-un proiect de
parteneriat public – privat - iniţiat de primarul municipiului Brad şi un grup de
consilieri.
8. Proiect de hotărâre privind a repartizarea unei garsoniere din imobilul „Bloc
105 Garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului, nr.2 - iniţiat de primarul municipiului
Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan supune aprobării suplimentarea propusă şi cu 15
voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia) şi 1 abţinere
(Leucian Cristian Serafim) se aprobă.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan supune aprobării Ordinea de zi
împreună cu suplimenatrea propusă şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Mirică Ioana Camelia) şi 1 abţinere (Leucian Cristian Serafim) se aprobă.
Domnul Preşedinte de şedinţă solicită domnilor consilieri acordul pentru ca
domnul Primar Florin Cazacu să prezinte pe scurt expunerea de motive a proiectelor
iniţiate. Propunerea a fost aprobată cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Mirică Ioana Camelia) şi 1 abţinere ( Ienci Voicu Daniel).
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetare pe trimestrul III 2012 a bugetului municipiului Brad ale instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu prevederile art.
49 alin. 12 din Legea 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.
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În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul III 2012 a bugetului local al Municipiului Brad, după cum urmează:
- la venituri în sumă de 17.025.566 lei din care la secţiunea de funcţionare
15.129.798 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 1.895.772 lei
- la cheltuieli în sumă de 16.708.119 lei, din care la secţiunea de funcţionare
14.823.792 lei şi la secţiunea de dezvoltare 1.894.327 lei
- şi un excedent bugetar de 317.447 lei
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul III 2012 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după
cum urmează:
- la venituri în sumă de 6.621.809 lei toate la secţiunea de funcţionare
- la cheltuieli în sumă de 6.848.441 lei, din care la secţiunea de funcţionare
6.817.731 lei şi la secţiunea de dezvoltare 30.710 lei
- şi un deficit bugetar de 226.632 lei
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe
Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 122/2012 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2012 a
bugetului municipiului Brad ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului
Local Brad
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2012.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
14522/24.10.2012 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale
prin care se propune majorarea veniturilor cu suma de 7 mii lei proveniţi din venituri
5

proprii suplimentare, faţă de cele prognozate pentru primele trei trimestre ale anului
2012, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2012.
În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2012 se stabileşte în
sumă de 21.929,18 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 se majorează cu suma de 7
mii lei la capitolul bugetar 39.02 – ,,venituri din valorificarea unor bunuri”.
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 se majorează cu suma de
7 mii lei la capitolul bugetar 87.02 – ,,alte acţiuni economice”.
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 se modifică prin virări
de credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- capitolul bugetar 51.02 – autorităţi publice
137 mii lei
- capitolul bugetar 54.02 – alte servicii publice generale
8 mii lei
- capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie
50 mii lei
- capitolul bugetar 68.02 – asigurări şi asistenţă socială
(-) 70 mii lei
- capitolul bugetar 70.02 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică(-) 100 mii lei
- capitolul bugetar 74.02 – protecţia mediului
(-) 50 mii lei
- capitolul bugetar 80.02 – acţiuni generale economice
70 mii lei
- capitolul bugetar 81.02 – combustibil şi energie
15 mii lei
- capitolul bugetar 84.02 – transporturi
(-) 50 mii lei
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe
Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că în urmă cu aproximativ o
oră i s-a adus la cunoştinţă că Municipiului Brad i s-a alocat în baza OUG nr.61/2012
suma de 6oo mii lei.
Faţă de aceasta, domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile propune următorul
amendament :
Să fie cuprinsă suma la cap. 81 - energie termică ca venit suplimentar apoi să
retragem suma de 600 mii lei după cum urmează:
- cap. 51 – aut. exec
+ 250 mii lei;
- cap. 67 – cultură
+ 50 mii lei;
+ 50 mii lei spaţii verzi;
- cap.70 - en. electrică

+ 100 mii lei;
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- cap.80 – acţ. ec
+ 50 mii lei;
- cap.81 – en. term
+ 600 mii lei;
- cap.84 – străzi
+ 100 mii lei
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan supune aprobării amendamentul
propus de către domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia) este aprobat.
Domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile mai precizează că Municipiul Brad a mai
primit o suplimentare de 720 mii lei pentru cheltuieli de personal iar după ce va fi
emisă Decizia Finanţelor Publice se va rectifica din nou bugetul municipiului Brad,
probabil într-o şedinţă de consiliu convocată de îndată.
Domnul Primar Florin Cazacu salută iniţiativa Guvernului României de a aloca
această sumă Municipiului Brad, precizând, că niciodată nu a fost alocată Municipiului
Brad o sumă atât de mare. Menţionează că în cursul acestei seri va pleca la Bucureşti
unde, împreună cu Prefectul Judeţului Hunedoara, vor discuta cu Primul Ministru al
României problema încălzirii Municipiului Brad .
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul
propus şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia) se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.123/2012 privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2012.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar Florin
Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere propunerile făcute
de către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad şi al Colegiului
Naţional ,,Avram Iancu” Brad de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare pe
mijloacele de transport în comun personalului didactic, care se deplasează de la
localitatea de reşedinţă la locul de muncă (în Municipiul Brad) şi retur, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea drepturilor băneşti
personalului susmenţionat pe luna septembrie 2012 în sumă de 3.602,20 lei, după cum
urmează:
- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad
886 lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad
1328,49 lei
- Şcoala Generală ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad
1.387,71 lei
Precizează că în articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti de către cele două Centre bugetare din Brad numai după virarea
sumei din bugetul local al Municipiului Brad.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
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agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe
locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.124/2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind furnizarea energiei
termice în scopul încălzirii locuinţelor în Municipiul Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar Florin
Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta expunerea
de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
14415/23.10.2012 al domnului Circo Aurel Viceprimarul Municipiului Brad prin care
se propune începerea furnizării energiei termice pentru populaţia Municipiului Brad cu
data de 1 noiembrie 2012, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
începerea furnizării energiei termice începând cu data de 1 noiembrie 2012 numai cu
condiţia efectuării probelor tehnologice şi numai în cazul în care temperatura aerului
exterior timp de 3 zile consecutiv între orele 18,00 – 6,00 înregistrează valori zilnice de
10 grade Celsius sau mai mici.
În momentul în care a propus începerea furnizării energiei termice cu data de 1
noiembrie 2012 a avut în vedere şi corelarea datei privind începerea furnizării energiei
termice cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţelor care stipulează că aceste
ajutoare se acordă în perioada 1 noiembrie – 31 martie.
Totodată a propus ca sistarea furnizării energiei termice să se facă la data de 31
martie 2013.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe
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Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr.125/2012 privind furnizarea energiei termice în scopul încălzirii locuinţelor în
Municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
operativ de acţiune, Programului de măsuri pe perioada noiembrie 2012 - martie
2013 şi constituirea Comandamentului local de iarnă.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că pentru asigurarea activităţilor
corespunzătoare economiei şi prestărilor de servicii către populaţie a menţinerii
drumurilor în stare de viabilitate în timpul iernii, se impune stabilirea unui Plan operativ
de acţiune cu utilaje şi echipe instruite, angrenate în prevenirea şi combaterea
înzăpezirii şi poleiului pe drumurile publice din Municipiul Brad.
Elaborarea Planului operativ de acţiune prezentat în Anexa nr.1, pentru reţeaua
rutieră şi pieţele publice municipale, s-a făcut în conformitate cu prevederile art.40
alin.1 din Ordonanţa de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor precum şi a
legislaţiei specifice, cuprinsă în capitolul I din Planul operativ de acţiune.
Acţiunea de prevenire şi combatere a înzăpezirii drumurilor publice din
municipiu a fost organizată pe trasee şi urgenţe de intervenţie, iar fiecare traseu este
dotat cu spaţii pentru depozitarea materialelor şi controlat de factori responsabili
nominalizaţi în anexele la prezentul proiect de hotărâre.
În perioada de iarnă, pentru buna funcţionare a tuturor activităţilor economicosociale s-a întocmit un Program de măsuri vizând activităţile din învăţământ, sănătate,
transporturi, construcţii, mediu şi administraţie – toate menite să asigure o mai bună
siguranţă a cetăţeanului, desfăşurarea normală a activităţilor economice şi limitarea
situaţiilor neprevăzute.
Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul
operativ de prevenire a înzăpezirilor şi poleiului cât şi în Programul de măsuri generale
în perioada noiembrie 2012- martie 2013 a propus constituirea Comandamentului local
de iarnă în componenţa prezentată în Anexa nr. 3.
Comandamentul de iarnă se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brad şi
are responsabilităţile precizate în Anexa nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre.
Prin adoptarea unei hotărâri cu privire la modul de organizare şi acţiune pe timpul
sezonului rece, dar şi prin asigurarea materialelor şi utilajelor cuprinse în conţinutul
anexelor, consideră că populaţia va fi protejată de intemperii, activitatea economico9

socială se va putea desfăşura normal, siguranţa circulaţiei rutiere şi pietonale va fi
corespunzătoare, iar efortul bugetar cu această destinaţie va fi suportabil.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de referatul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia) adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr. 126/2012 privind aprobarea Planului operativ de acţiune, Programului de
măsuri pe perioada noiembrie 2012- martie 2013 şi constituirea Comandamentului
local de iarnă.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului
solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza
selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a
proiectelor.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere prevederile Legii
nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, ale O.G. nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
125/2002 pentru aprobarea O.G. nr.82/2001, ale Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, aprobate prin H.G.R nr. 1470/2002, ale H.G.R.
nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional „Lăcaşurile de cult - centre
spirituale ale comunităţii", ale Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006
privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive
de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului
Bucureşti, ale H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportivă, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.246/2005 pentru
aprobarea O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
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Urmare solicitărilor de finanţări înaintate de către asociaţii, fundaţii, organizaţii
fără scop patrimonial, cu personalitate juridică din municipiul Brad sau care îşi
desfăşoară activitatea pe raza municipiului, cultele religioase române cu personalitate
juridică, cluburi sportive de drept privat, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să
sprijine realizarea unor obiective de interes public local pentru a fi sprijinite financiar
de către Municipiul Brad, în domeniul cultelor religioase şi al sportului, ca atribuţie a
Municipiului Brad, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pe
baza selecţiei publice de proiecte şi numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a
proiectelor.
Această comisie va fi formată dintr-un preşedinte şi 6 membri, dintre care 2
consilieri locali, drept pentru care lasă la latitudinea Consiliului Local numirea acestora.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier Local Circo Aurel Vasile - preşedintele Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe propune ca din Comisia de avaluare a proiectelor
să facă parte domnul Consilier Local Adam Ionel Daniel şi domnul Consilier Local
Hărăguş Ioan.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot propunerea ca din
Comisia de avaluare a proiectelor să facă parte domnul Consilier Local Adam Ionel
Daniel - propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot propunerea ca din
Comisia de avaluare a proiectelor să facă parte dumnealui - propunere aprobată cu
unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de hotărâre
este însoţit şi de referatul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.127/2012 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte şi
numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea acordării de
finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Brad persoanelor
fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop
patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza
Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor
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sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine
realizarea unor obiective de interes public local.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere prevederile Legii
nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, ale O.G. nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
125/2002 pentru aprobarea O.G. nr.82/2001, ale Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, aprobate prin H.G.R nr. 1470/2002, ale H.G.R.
nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional „Lăcaşurile de cult - centre
spirituale ale comunităţii", ale Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006
privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive
de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului
Bucureşti, ale H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportivă, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.246/2005 pentru
aprobarea O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
Urmare demersurilor şi solicitărilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul
general al Municipiului Brad în anul 2012, înaintate de către persoanele fizice
autorizate/atestate, de asociaţii/fundaţii/organizaţii fără scop patrimonial, cu
personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Brad, de
cultele religioase române cu personalitate juridică, cluburile sportive de drept privat
care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de
interes public local în domeniul cultural, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care am propus aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general
al
Municipiului
Brad
persoanelor
fizice
autorizate/atestate,
asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică,
care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu
personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi
nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, selectate
şi prezentate în Anexa care face parte integrantă din acest proiect de hotărâre.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
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Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia)
se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.128/2012 pentru aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la
bugetul general al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate,
asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate
juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor
religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat
care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de
interes public local.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
5755/11.10.2012 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită aprobarea rectificării
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ca urmare a majorării valorii contractului
cu Casa Judeţeană de Asigurări Sociale Hunedoara Deva pentru anul 2012 pentru
serviciile spitaliceşti, paraclinice, RMFB ambulatoriu (recuperare medicină fizică şi
balneologie) şi cu Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2012 al Spitalului Municipal Brad cu suma de 390,91 mii lei.
Precizează că în urma aplicării majorării susmenţionate veniturile Spitalului
Municipal Brad se stabilesc în sumă de 8.148,81 mii lei iar cheltuielile în sumă de
8.564,77 mii lei împreună cu excedentul care provine de la finele anului 2011 în sumă
de 415,96 mii lei.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia) se adoptă Hotărârea Consiliului
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Local nr.129/2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2012 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
5711/09.10.2012 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită transformarea a 2 posturi
vacante de îngrijitoare de la Compartimentul de Recuperare Medicină Fizică şi
Balneologie în 2 posturi vacante de brancardieri de la Personalul Auxiliar – Alte
Activităţi, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.
Întrucât hotărârea iniţială prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii
al Spitalului Municipal Brad a suferit o serie de modificări, în articolul 2 al proiectului
de hotărâre a propus abrogarea Hotărârilor Consiliului Local Brad nr. 52/2012 şi
respectiv nr. 89/2011.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian precizează că o reprezentantă a
Sindicatului Spitalului Municipal Brad şi-a exprimat nemulţumirea faţă de faptul că pe
acelaşi panou era afişat pe de o parte că „nu se dau bonuri de masă” şi pe de altă parte
era afişat „că se fac angajări”.
Domnul Consilier Local Leaha Ştefan Dorel solicită conducerii Spitalului să se
corecteze data de la care vor fi valabile Statul de funcţii şi Organigrama Spitalului
Municipal Brad aceea de 01.11.2012 şi nu 15.10.2012 cum au scris în Anexe.
Domnul Jurca Fllorin - manager al Spitalului Municipal Brad precizează că
bonurile de masă se acordă în funcţie de buget iar angajările se fac în cadrul bugetului
existent.Posturile au fost prinse în statul de funcţii aprobat pe anul 2012, acestea fiind
ocupate la începutul anului şi sumele aferente fiind cuprinse în capitolul de cheltuieli de
personal a bugetului. Menţionează că în momentul de faţă este depăşită cota de 70%
pentru că au venit majorările din august cu 8%.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită să se organizeze un concurs corect,
deoarece va fi o competiţie foarte strânsă şi nu avem nevoie de încă un scandal public
pe tema acestei instituţii.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
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Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.130/2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
Spitalul Municipal Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării
proiectului ,,Crearea şi dotarea centrului Naţional de Informare şi Promovare
Turistică din Municipiul Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că pentru promovarea turistică a zonei
Brad se propune aprobarea Proiectului ,,Crearea şi dotarea Centrului Naţional de
Informare şi Promovare Turistică din Municipiul Brad”, lucrarea fiind cuprinsă în
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5- Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi
Promovare turistică (CNIPT) şi dotarea acestora, finanţat din fonduri europene.
În acest sens s-a întocmit bugetul Proiectului ,,Crearea şi dotarea Centrului
Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Municipiul Brad” în valoare totală de
329.753,20 lei din care TVA 63.823,20 lei, contribuţia Consiliului local Brad în valoare
de 7.000 lei şi resurse nerambursabile în sumă de 258.930 lei, pe care îl supune spre
aprobare.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea proiectului mai sus menţionat.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan
Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier Local Leucian Cristian Serafim precizează că dumnealui este
de acord cu proiectul iniţiat doar că suma ar trebui defalcată pe elemente de costuri
doar când va fi primită.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că există prevederi tip şi trebuie
explicată suma de pe acum.
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Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian precizează că este mică
cofinanţarea dar trebuie gândit că la nivelul Consiliului Judeţean există mai multe
centre de informare turistică şi că ar fi bine să luăm un angajat de la ei.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că nu putem lua angajaţi de la ei pentru
că angajatul este prevăzut în proiect şi noi nu avem nici o legătură cu Consiliul
Judeţean.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.131/2012 privind aprobarea realizării proiectului ,,Crearea şi dotarea
centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 pentru Aparatul de Specialitate al
primarului Municipiului Brad şi a Serviciilor Publice din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive
în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că prin adresa nr. 11705/27.08.2012
Primăria Municipiului Brad a înaintat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Bucureşti, propunerile pentru Planul de ocuparea a funcţiilor publice pe anul 2013
pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a Serviciilor Publice
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Întrucât nu s-au semnalat nereguli în structura acestui plan, trecând cele 45 de zile
prevăzute de art. 23 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013.
Acest Plan stabileşte de fapt:
- numărul maxim de funcţii publice
- numărul de funcţii publice ocupate
- numărul de funcţii publice vacante
- numărul maxim de funcţii care vor fi înfiinţate
- numărul maxim de funcţii publice supuse reorganizării
- numărul maxim de funcţii publice rezervate promovării
- numărul maxim de funcţii publice rezervate promovării rapide
- numărul maxim de funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
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agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe
Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.132/2012 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe
anul 2013 pentru Aparatul de Specialitate al primarului Municipiului Brad şi a
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei
,,Floare de Colţ” Brad
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
5711/09.10.2012 a Spitalului Municipal Brad prin care solicită transformarea a 2 posturi
vacante de îngrijitoare de la Compartimentul de Recuperare Medicină Fizică şi
Balneologie în 2 posturi vacante de brancardieri de la Personalul Auxiliar – Alte
Activităţi, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad.
Întrucât hotărârea iniţială prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii
al Spitalului Municipal Brad a suferit o serie de modificări, în articolul 2 al proiectului
de hotărâre a propus abrogarea Hotărârilor Consiliului Local Brad nr. 52/2012 şi
respectiv nr. 89/2011.
Domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe
Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier Local Ştefan Bogdan Mihai propune ca din Consiliul de
Administraţie al Grădiniţei ,,Floare de Colţ” Brad să facă parte doamna Consilier Local
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Răpcău Ancuţa Florentina – propunere aprobată cu 12 voturi „pentru” şi 3 voturi
„împotrivă” (Duşan Gheorghe Adrian, Leucian Cristian Serafim, Străuţ Florin Ioan).
Doamna Secretar Bora Carmen-Irina precizează că urmare a numărului de voturi
obţinute, doamna Răpcău Ancuţa Florentina a fost desemnată reprezentant în Consiliul
de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad.
Domnul Consilier Local Străuţ Florin Ioan propune ca din Consiliul de
Administraţie al Grădiniţei ,,Floare de Colţ” Brad să facă parte domnul Consilier Local
Leucian Cristian Serafim – propunere respinsă cu 12 voturi „împotrivă” şi 3 voturi
„ pentru” (Duşan Gheorghe Adrian, Hărăguş Ioan, Străuţ Florin Ioan).
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Mirică Ioana Camelia) se adoptă Hotărârea Consiliului
Local nr.133/2012 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei ,,Floare de Colţ” Brad .
Domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim solicită Domnului Preşedinte de
şedinţă acordul pentru a ieşi din sală şi părăseşte lucrările şedinţei pentru puţin timp.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor de
bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru
terenurile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere indicele de inflaţie
de 104,79 % din cursul lunii septembrie 2012 raportat la luna septembrie 2011, transmis
de către Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara, a propus pentru anul 2013
modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă şi pentru terenurile care aparţin domeniului public şi privat al municipiului
Brad cu coeficientul de 1,0479.
De asemenea a propus modificarea chiriilor şi redevenţelor existente pentru anul
2013 tot cu coeficientul de 1,0479.
În acest sens Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Primăriei Municipiului Brad a întocmit o listă cu tarifele de bază/mp. pentru spaţiile cu
altă destinaţie decât acea de locuinţă, ţinând cont de destinaţia acestora, precum şi de
zona de amplasare şi o altă listă privind taxele pentru terenurile ocupate de către spaţii
comerciale, prestări servicii şi de producţie pe zone de atracţie.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru
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administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „lipsă vot” (Leucian
Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.134/2012 privind
modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea
de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al
municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea
Regulamentului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brad aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 190/2005.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că în baza Referatului
nr.14439/23.10.2012 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din
cadrul Primăriei Municipiului Brad, care coordonează Serviciul public pentru
administrarea parcărilor publice din Municipiul Brad, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus modificarea articolelor 11 şi 13 din Regulamentul de
administrare a parcărilor publice din Municipiul Brad care vizează taxele de parcare
din cadrul acestui serviciu.
Taxele iniţiale prevăzute în Regulamentul de administrare a parcărilor publice
au fost indexate în cursul anului 2012 cu indicele de inflaţie ceea ce a propus de fapt şi
pentru anul 2013.
Inflaţia care s-a luat în calcul pentru majorarea taxelor speciale este cea stabilită
în Buletinul Statistic eliberat de Direcţia de Statistică Judeţeană Deva care prevede un
coeficient de creştere de 1,0479 faţă de luna septembrie 2011.
Precizează că din încasarea celor două taxe serviciul public pentru administrarea
parcărilor publice din municipiul Brad aduce bugetului local suma de aproximativ
52000 lei. Până în prezent s-au încasat 50344 lei.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
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Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „lipsă vot” (Leucian
Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.135/2012 privind
modificarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din Municipiul
Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 190/2005.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea contractelor
de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al
Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că întrucât la ora actuală există un
număr de 95 agenţi economici care deţin contracte de închiriere pe spaţii şi terenuri
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad, precum şi un număr de 122
persoane fizice care deţin contracte de închiriere pe spaţii şi terenuri închiriate, ale căror
contracte de închiriere au fost iniţial încheiate până la data de 31.12.2012 cu
posibilitatea prelungirii acestora anual, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care
am propus prelungirea acestor contracte până la data de 31.12.2013, ţinând cont de
faptul că toţi şi-au achitat chiria pe spaţiile deţinute şi au autorizaţii de funcţionare.
Totodată a propus prelungirea contractelor de închiriere până la data de
31.12.2013 pentru spaţiile din cadrul Dispensarului Policlinic deţinute de către 18
medici de familie şi stomatologi.
.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul
Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „lipsă vot” (Leucian
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Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.136/2012 privind
prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând
domeniului public şi privat al Municipiului Brad .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind exploatarea şi
valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală a
Municipiului Brad
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunera de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că oentru asigurarea necesarului de
combustibil – lemne de foc- la Grădiniţa reînfiinţată în satul Valea Brad s-a solicitat
Ocolului Silvic Baia de Criş marcarea şi evaluarea cantităţii de 5 mc. de masă lemnoasă
din pădurea comunală Potingani, ceea ce face obiectul Actului de Punere în Valoare nr.
4474/19.10.2012.
Serviciile silvice aferente s-au prestat în baza contractului de administrare
încheiat între Primărie şi Ocolul Silvic Baia de Criş, care a emis Actul de punere în
valoare menţionat, pentru cantitatea de 5 mc. masă lemnoasă, în valoare de 99,74 lei.
Exploatarea în regim silvic va fi efectuată de către personalul propriu, sub
supravegherea pădurarului de zonă, iar transportul spre consumator se face cu tractorul
din dotarea Primăriei Brad.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „lipsă vot” (Leucian
Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.137/2012 privind
exploatarea şi valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din pădurea comunală
a Municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei
locuinţe sociale situate în Municipiul Brad str. Horea nr. 17.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
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Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul
nr.14332/19.10.20121 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din
cadrul Primăriei Municipiului Brad prin care se face cunoscut că în urma cererii de
reziliere a Contractului nr. 2249/08.02.2012 deţinut pentru locuinţa socială nr.1 situată
pe str. Horea nr. 17 de către domnul Ion Vasile, a iniţiat un proiect de hotărâre prin care
a propus repartizarea acestei locuinţe.
La propunerea de repartizare a acestei locuinţe a avut în vedere situaţia numitei
Zaharia Monica Elisabeta care locuieşte la etajul 1 în locuinţa socială nr. 2 din acelaşi
imobil, într-un spaţiu insuficient în suprafaţă de 10,70 mp. împreună cu soţul său
Zaharia Gheorghe Marius şi fiul Gulea Florentin Claudiu.
Faţă de situaţia prezentată mai sus a propus ca locuinţa socială nr. 1 în suprafaţă
de 38, 75 mp. de pe str. Horea nr. 17 să fie repartizată doamnei Zaharia Monica
Elisabeta.
Se precizează că fiind propunere uninominală, nemaifiind alte propuneri în acest
sens şi dată fiind locaţia precizată nu necesită „vot secret”.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „lipsă vot” (Leucian
Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.138/2012 privind
repartizarea unei locuinţe sociale situate în Municipiul Brad str. Horea nr. 17
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 114/2012 privind trecerea unui imobil din proprietatea
Horea Societate Cooperativă Brad, judeţul Hunedoara în domeniul public al
Municipiului Brad şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad,
judeţul Hunedoara.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că urmare a Referatului
nr.14276/19.10.2012 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat prin
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr.
114/2012, în sensul de a nu mai face vorbire de domeniul public al Municipiului Brad,
ci doar de preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad al
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imobilului proprietatea HOREA SOCIETATE COOPERATIVĂ BRAD după trecerea
sub forma ,,dare în plată” în domeniul public al Statului Român, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate .
În Anexa la proiectul de hotărâre sunt prevăzute bunurile pe care le solicităm a fi
preluate în administrarea Consiliului Local Brad.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „lipsă vot” (Leucian
Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.139/2012 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 114/2012 privind trecerea unui
imobil din proprietatea Horea Societate Cooperativă Brad, judeţul Hunedoara în
domeniul public al Municipiului Brad şi administrarea Consiliului Local al
Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local Brad nr.43/2009 privind aprobarea bugetului Proiectului
„Reabilitare infrastructură municipală- strada Decebal, judeţul Hunedoara”
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că pentru reabilitarea străzii Decebal
din Municipiul Brad s-a promovat un Studiu de Fezabilitate care a fost aprobat în cursul
anului 2008 de către Consiliul Local al Municipiului Brad, iar lucrarea a fost cuprinsă în
Programul Operaţional Regional finanţat din fonduri europene post-aderare .
Totodată s-a adoptat în anul 2009 Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 43/2009
prin care s-a aprobat bugetul acestui proiect.
Având în vedere creşterea TVA de la 19% la 24% şi modificarea cursului valutar
euro/leu bugetul proiectului ,,Reabilitare infrastructură municipală-strada Decebal
Brad” va trebui să fie modificat.
Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
reactualizarea cheltuielilor legate de bugetul proiectului astfel: valoarea totală va fi de
7.638.990,93 lei din care TVA 1.463.699,93 lei, contribuţia Consiliului local Brad în
valoare de 123.505,82 lei şi resurse nerambursabile în sumă de 6.051.785,18 lei, pe care
vi-l supun spre aprobare.
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Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan
Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „lipsă vot” (Leucian
Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.140/2012 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.43/2009 privind aprobarea
bugetului Proiectului „Reabilitare infrastructură municipală- strada Decebal,
judeţul Hunedoara” .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea preţului
local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către
SC Acvacalor SA Brad –în insolvenţă.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Avizul nr.
4572631/29.10.2012 a ANRSC Bucureşti privind modificarea preţurilor locale pentru
producerea, transportul şi distribuţia energiei termice pe bază de păcură prin care se
avizează preţurile locale la serviciul public de alimentare cu energie termică a
municipiului Brad precum şi prevederile art. 40 din Legea nr. 325/2006 conform căruia
autorităţile locale sunt obligate să aprobe preţurile locale avizate de către ANRSC
Bucureşti, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea preţului
local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către SC
ACVACALOR SA BRAD
- pentru agenţi economici
787,35 lei/Gcal
(fără TVA)
- pentru populaţie
976,31 lei /Gcal
(cu TVA)
A propus aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia
energiei termice pe bază de păcură începând cu data de 1 noiembrie 2012, întrucât cu
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această dată începe sezonul rece 2012-2013, fiind totodată posibilă subvenţionarea de
la bugetul local a energiei termice livrate populaţiei.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan
Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că ar fi bine dacă s-ar păstra tariful
pentru populaţie la nivelul anului precedent iar din bugetul local să se suporte o parte
din preţ.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „lipsă vot” (Leucian
Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.141/2012 privind
aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei
termice livrată de către SC Acvacalor SA Brad –în insolvenţă.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru completarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr.69/2012 privind trecerea unor imobile din
proprietatea Companiei Naţionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea Minieră
Ţebea, judeţul Hunedoara în domeniul Public al municipiului Brad şi
administrarea Consiliului local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
modificată prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.95/2012.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că urmare adresei nr. 4069 /25.10.2012
transmisă de către CNH Petroşani SA s-a procedat la reanalizarea Hotărârii Consiliului
Local Brad nr. 69/2012 precum şi a actelor care au stat la baza adoptării acesteia.
În urma finalizării întabulării în cursul lunii octombrie 2012 a imobilului de la
poziţia 2 -,,Cantină”, înscris în CF nr.63047 Brad, sub nr. topografic 63047-C2 a mai
fost identificată o componentă a acestuia - ,,Platformă din beton, edificată înainte de
1990”, motiv pentru care a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2012 privind trecerea unor
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imobile din proprietatea Companiei Naţionale a Huilei SA Petroşani – Exploatarea
Minieră Ţebea, judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Brad şi
administrarea Consiliului local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată
prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.95/2012.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan
Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „lipsă vot” (Leucian
Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.142/2012 pentru
completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.69/2012 privind trecerea
unor imobile din proprietatea Companiei Naţionale a Huilei SA Petroşani –
Exploatarea Minieră Ţebea, judeţul Hunedoara în domeniul Public al
municipiului Brad şi administrarea Consiliului local al municipiului Brad, judeţul
Hunedoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr.95/2012.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local Brad nr.41/2011 privind stabilirea situaţiilor
deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor
singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan 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 menţionează că prin Referatul
nr.14747/29.10.2012 Serviciul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Municipiului
Brad se precizează că există numeroase situaţii financiare precare grave cu care se
confruntă mulţi cetăţeni din Municipiul Brad, precum şi faptul că în cele mai multe
cazuri, veniturile reale ale solicitanţilor de ajutor de urgenţă nu sunt cele prevăzute în
actele doveditoare prezentate.
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Menţionează că prin Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 41/2011 au fost
stabilite situaţiile deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi
persoanelor singure din Municipiul Brad.
În această hotărâre se face referire la ,,salariul minim pe economie de 670 lei”.
Având în vedere că între timp cuantumul acestuia a fost modificat, a iniţiat prezentul
proiect de hotărâre, prin care am propus modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Local Brad nr. 41/2011, în sensul de a se lua în calcul venitul net mai mic sau egal cu
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pe membru de familie/persoană
singură, valabil la data depunerii cererii.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan
Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că s-a confruntat, mai rar, cu anumite
cazuri speciale, acelea în care vreun membru al familiei moare în străinătate şi se
solicită sprijin pentru aducerea celor decedaţi în ţară, motiv pentru care aceste cazuri
trebuie să fie discutate separat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „lipsă vot” (Leucian
Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.143/2012 pentru
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Brad nr.41/2011 privind
stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor
şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului
Public de Salubrizare al Municipiului Brad, aprobarea Regulamentului
Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad şi a Caietelor de sarcini .
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive
în calitatea sa de iniţiator.
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Domnul Primar Florin Cazacu precizează că potrivit actelor normative în vigoare
salubrizarea localităţilor este un serviciu public comunitar de utilitate publică,
organizat, condus, coordonat, reglementat, monitorizat şi controlat de autorităţile
administraţiei publice locale şi care cuprinde o serie de activităţi specifice.
Pentru asigurarea eficientă şi în spiritul prevederilor legale a desfăşurării tuturor
activităţilor de mai sus consideră necesară şi oportună înfiinţarea Serviciului Public de
Salubrizare al Municipiului Brad, aprobarea Regulamentului Serviciului Public de
Salubrizare al Municipiului Brad şi a Caietelor de sarcini.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan
Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „lipsă vot” (Leucian
Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.144/2012 privind
înfiinţarea Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad, aprobarea
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad şi a
Caietelor de sarcini.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de
oportunitate efectuat în vederea stabilirii formei de gestiune a Serviciului de
Salubrizare al Municipiului Brad şi alegerea formei de gestiune a Serviciului
Public de Salubrizare al Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că potrivit actelor normative în vigoare
salubrizarea localităţilor este un serviciu public comunitar de utilitate publică,
organizat, condus, coordonat, reglementat, monitorizat şi controlat de autorităţile
administraţiei publice locale şi care cuprinde o serie de activităţi specifice.
Pentru asigurarea eficientă şi în spiritul prevederilor legale a desfăşurării tuturor
activităţilor de mai sus consideră necesară şi oportună aprobarea Studiului de
28

oportunitate efectuat în vederea stabilirii formei de gestiune a Serviciului de Salubrizare
al Municipiului Brad şi alegerea formei de gestiune a Serviciului Public de Salubrizare
al Municipiului Brad.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan
Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „lipsă vot” (Leucian
Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.145/2012 privind
aprobarea Studiului de oportunitate efectuat în vederea stabilirii formei de
gestiune a Serviciului de Salubrizare al Municipiului Brad şi alegerea formei de
gestiune a Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării
investiţiei „Asigurarea producerii energiei termice utilizând combustibil biomasă”
printr-un proiect de parteneriat public – privat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu – dumnealui fiind unul dintre iniţiatori, pentru a da citire proiectului de
hotărâre, precum şi pentru a prezenta expunerea de motive.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că în urma etapelor procedurale
parcurse atât la prima licitaţie, cât şi la a doua, nu au existat ofertanţi/ investitori care
să-şi exprime intenţia de a prelua în gestiune întregul SACET Brad, lucru demonstrat
de procesele verbale încheiate cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în cadrul celor
două proceduri de licitaţie deschisă: proces-verbal nr. 7319/14.05.2012 şi respectiv
proces verbal nr. 9124/25.06.2012.
Pe parcursul perioadei de licitaţie a delegării de gestiune şi cu precădere după
prima licitaţie, comisia, constatând că acest demers riscă să nu aibe o finalitate pozitivă,
a angrenat discuţii cu diverşi potenţiali investitori din domeniul producerii energiei
termice din surse cu precădere regenerabile. De altfel, în perioada de depunere a
ofertelor, au fost primite solicitări de clarificări care vizau divizarea SACET Brad între
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producere şi distribuţie, manifestând interes doar pentru o investiţieprivată în sursa de
producere a energiei termice.
În urma discuţiilor şi a anlizei situaţiei create la finaşizarea procedurii de delegare
a gestiunii, s-a reliefat ca posibilă rezolvare a problematicii legate de
producereaenergiei termice în sistem centralizat promovarea unui parteneriat publicprivat având ca obiectiv de investiţii „
Asigurarea producerii energiei termice utilizând combustibil biomasă” care să aibă ca
scop reducerea tarifului de producere la un nivel suportabil, exploatarea resurselor
regenerabile din zonă şi , nu în ultimul rând, un impact benefic asupra mediului. Un
parteneriat public de acest tip ar scuti Administraţia Publică Locală de un efort
investiţional substanţial: ar reduce nivelul subvenţiei pentru acoperirea diferenţei de
preţ la energia termică livrată populaţiei, iar după expirarea contractului această
investiţie urmând să revină în totalitate comunităţii locale.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului
Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor
care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan
Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „lipsă vot” (Leucian
Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.146/2012 privind
aprobarea realizării investiţiei „Asigurarea producerii energiei termice utilizând
combustibil biomasă” printr-un proiect de parteneriat public – privat.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei
garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan dă cuvântul domnului Primar
Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
14881/31.10.2012 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat prin care
se face cunoscut că a devenit liberă garsoniera nr. 41 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere
situat în Brad str. Spitalului nr. 2, ca urmare a decesului fostului chiriaş Brădean Maria,
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a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea acestei garsoniere,
domnului Sârboiu Constantin, persoană aflată în evidenţa Primăriei municipiului Brad,
care îndeplineşte toate condiţiile legale.
Precizează că domnul Sârboiu Constantin are o situaţie socială deosebită fiind
fără locuinţă, locuind tolerat în diverse spaţii improprii pentru locuit.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de
studii economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi
domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Hărăguş Ioan supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier „absent motivat” (Mirică Ioana Camelia) şi 1 consilier „abţinere” (Leucian
Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.147/2012 privind
repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad
str. Spitalului nr. 2.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.14550/24.10.2012 a
consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local al Municipiului
Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Consiliul local al
municipiului Brad este parte - prin care se aduc la cunoştinţa domnilor consilieri
procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care este citat Consiliul local al
municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat act.
Se trece la următorul punct şi anume:Analizarea şi discutarea unor adrese şi
cereri:
Se trece la analizarea adresei nr.14648/26.10.2012 a GREEN ENERGY
ALLIANCE privind demersurile făcute până în acest moment cu privire la construirea
centralei de încălzire termică în Municipiul Brad în baza unui Parteneriat Public Privat
de care domnii consilieri au luat act..
Se trece la analizarea adresei nr.2484/25.10.2012 a SC ACVACALOR SA
BRAD – ÎN INSOLVENŢĂ referitoare la soluţia de înlocuire a contoarelor de energie
termică de branşament cu contoare moderne cu ultrasunete care nu poate fi realizată
practic decât la mijlocul perioadei de încălzire, deci va trebui amânată până anul viitor.
Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel precizează că va fi o problemă cu
modul de repartizare a costurilor pe apartamente.
Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian precizează că acum nu mai
funcţionează o mare parte din gigacalorimetre.
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Domnul Consilier local Leaha Ştefan Dorel solicită să nu mai fie aceleaşi
discrepanţe ca anul trecut.
Domnul Primar Florin Cazacu întreabă dacă repartizarea pe condominiu va mai
fi.
Doamna Niţă Adina – administrator a SC Acvacalor SA – în insolvenţă
precizează că da, acolo unde nu s-a renunţat la ISTA.
Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian solicită ca până la şedinţa de
consiliu următoare să se prezinte de către SC Acvacalor SA – în insolvenţă o situaţie cu
gigacalorimetrele care funcţionează în Municipiul Brad. Solicită identificarea
blocurilor pe tipuri de bloc, achiziţionarea a 10 gigacalorimetre noi şi monitorizarea
acestora.
Domnul Consilier Podaru Vasile precizează că cel mai indicat ar fi să se recurgă
la situaţia de compromis de anul trecut.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că ar fi oportun dacă s-ar verifica
apartamentele debranşate deoarece din cauza acestor debranşări există o problemă la
modul de cuantificare a căldurii.
Domnul Consilier local Podaru Vasile precizează la la Punctul Termic nr. 9 sunt
puse un număr de 8 gigacalorimetre noi şi după o lună de funcţionare se va avea în
vedere rezultatul.
Domnul Primar Florin Cazacu propune să încercăm o lună în acest mod, după
care vom reanaliza situaţia. S-a luat act de adresa nr. 2484/25.10.2012 a SC
ACVACALOR SA BRAD – ÎN INSOLVENŢĂ şi domnii consilieri sunt de acord cu
cele propuse.
Se trece la analizarea adresei nr.4576156/18.10.2012 a ANRSC – Agenţia
Teritorială Deva privind Starea serviciilor comunitare de utilităţi publice din
municipiu, privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, modul de prestare a acestora,
conform legislaţiei în vigoare şi măsurile care urmează a fi luate de către autoritatea
publică locală de care domnii consilieri au luat act iar o parte din măsurile impuse au
fost însuşite şi materializate prin hotărârile de consiliu adoptate în acest sens..
Se trece la analizarea referatului nr.14649/26.10.2012 a Compartimentului
relaţii publice şi integrare europeană prin care se aduce la cunoştiinţa domnilor
consilieri faptul că prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 –
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 –
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii Operaţiunea – Crearea
Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică şi dotarea acestora se doreşte
promovarea unui proiect privind înfiinţarea, la nivelul municipiului Brad a unui Centru
de informare şi promovare turistică.
Faţă de cele menţionate s-a propus ca spaţiu de desfăşurare a proiectului „Crearea
şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Municipiul Brad
fosta Casă a Căsătoriilor situată pe str. Republicii, nr.18 de care domnii consilieri au
luat act şi sunt de acord cu cele propuse.
Se trece la analizarea adresei nr.5833/15.10.2012 a
SPITALULUI
MUNICIPAL BRAD prin care se solicită aprobarea scoaterii la concurs a unui post
vacant de farmacist, a 2 posturi vacante de asistente medicale laborator, 5 posturi de
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asistente medicale generaliste, 1 post vacant de statistician, 4 posturi vacante de
brancardieri şi 3 posturi vacante de îngrijitoare, posturi care au fost prinse în statul de
funcţii aprobat pe anul 2012, acestea fiind ocupate la începutul anului, sumele aferente
fiind cuprinse în capitolul de cheltuieli de personal a bugetului. Domnii consilieri au
luat act de cele de mai sus, dându-şi acordul în privinţa celor solicitate, cu condiţia
respectării prevederilor legale.
Se trece la analizarea adresei nr.3312/22.10.2012 a Colegiului Naţional
,,Avram Iancu” Brad prin care se face cunoscut că în urma discutării în Consiliul de
Administraţie a cererii doamnei Ţendea Camelia Florina de a concesiona o suprafaţă
de teren din grădina Internatului Colegiului, s-a dispus ca terenul respectiv să fie utilizat
de către Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad ca teren agricol sau pentru construirea
unor anexe gospodăreşti, tinând cont de faptul că se doreşte redeschiderea internatului şi
a cantinei. Domnii consilieri au luat act de această adresă, acordând astfel un aviz
nefavorabil cererii doamnei Ţendea Camelia Florina.
Se trece la analizarea adresei nr.1326/28.09.2012 a SC APA PROD SA
DEVA prin care se solicită extinderea Contractului de concesiune având ca obiect
imobilul sediu administrativ din str. Cuza Vodă , nr.12, de la suprafaţa de 396,87 mp. actuală cu încă 48 mp. existent cu o suprafaţă de 48 mp, în scopul montării unei centrale
termice proprii. În urma nalizării şi discutării cererii domnii consilieri dau aviz
favorabil.
Se trece la analizarea adresei nr.4069/25.10.2012 a Companiei Naţionale a
Huilei Petroşani prin care se solicită acordul scris cu privire la trecerea sub forma
„dare în plată” a celor 12 mijloace fixe din Anexă, din proprietatea CNH –SA în
administrarea domeniului public al Municipiului Brad şi administrarea Consiliului
Local Brad. Domnii consilieri au luat act de această solicitare şi au reavizat-o favorabil.
Se trece la analizarea cererii nr. 13663/08.10.2012 a domnului Sava Voicu
Constantin prin care se solicită prelungirea Contractului de închiriere nr. 7383/2011 pe
o perioadă de 5 ani, motivat de faptul că anual trebuie să actualizeze contractul pentru
furnizarea energiei electrice şi toate autorizaţiile pentru funcţionare, de care domnii
consilieri au luat act şi au dat aviz favorabil.
Se trece la analizarea adresei nr.90/16.10.2012 a SC SITIX SRL BRAD prin
care solicită prelungirea Contractului de Închiriere nr. 6449/10.05.2011, al cărui obiect
este un teren în suprafaţă de 18 mp situat în Brad, str. Liceului, nr.35, adiacent spaţiului
cu destinaţia „restaurant” cu o chirie lunară de 25% din chiria lunară plătită în sezonul
cald de care domnii consilieri au luat act şi au fost de acord cu cele solicitate.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că mai sunt şi alţi agenţi economici în
această situaţie dar, care, probabil, nu ştiau că trebuie să depună cerere pentru
diminuarea chirieiei în sezonul rece.
Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian solicită să se pună în vedere
acest aspect tuturor agenţilor economici aflaţi în această situaţie de către Biroul pentru
administrarea domeniului public şi privat. Domnul Primar Florin Cazacu solicită
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domnilor consilieri să fie de acord ca toţi solicitanţii să plăterască 25% din chiria lunară
plătită în sezonul cald .
Se trece la următorul punct înscris pe Ordinea de zi, şi anume: Diverse.
Domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile prezintă o adresă a SC B.V DASLER
SRL prin care solicită scutirea impozitului pe mijloacele de transport în comun.
Precizează că societatea susamintită are datorii la bugetul local de 7,7 miliarde lei vechi.
Totodată, menţionează că această societate a solicitat mutarea sediului social în
Comuna Crişcior, condiţionând rămânerea cu sediul social în Municipiul Brad cu
această scutire.
Precizează că împreună cu compartimentul de specialitate a formulat o propunere
pe care o supune avizării Consiliului local.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că această hotărâre trebuie luată în
şedinţa de astăzi deoarece în luna noiembrie a.c. se vor stabili taxele şi impozitele
pentru anul viitor.
Domnul Consilier local Ienci Voicu Daniel întreabă dacă au făcut dovada că dacă
rămân cu acest impozit au pierderi.
Domnul Consilier Mureş Mihai precizează că societatea susamintită s-a mai
angajat şi la alte lucrări pe care, însă, nu le-a dus la bun sfârşit.
Domnul Consilier local Hărăguş Ioan solicită să nu se ia nicio o decizie până nu
se va pronunţa instanţa de judecată având în vedere faptul că Primăria şi Consiliul local
Brad sunt în litigiu cu această societate, dosare aflate în curs de soluţionare pe rolul
Tribunalului Hunedoara.
Domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că societatea solicită scutirea
în baza art.262 lit.d din Codul fiscal (care face referire la transport urban şi suburban şi
nu interurban).
Domnul Consilier local Mureş Mihai consideră că aceştia au procedat la un şantaj
asupra noastră şi dânsul personal nu este de acord cu cele solicitate.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că mutarea sediului social al societăţii
susamintită ar crea bugetului local pentru anul viitor o pierdere de 900 mii lei. Faţă de
aceasta, consideră cererea oportună dar ilegală, motiv pentru care este de acord să
aştepte soluţia instanţei de judecată.
În urma acestor discuţii domnii consilieri sunt în unanimitate de acord să nu
scutească societatea susamintită de la plata impozitului solicitat.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă Hărăguş Ioan declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de
31.10.2012.
Brad, 31.10.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
HĂRĂGUŞ IOAN

SECRETAR
BORA CARMEN -IRINA
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