ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 25 mai 2011 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data
de 25 mai 2011 s-a făcut în data de 20.05.2011 prin DispoziŃia nr. 519/20.05.2011 emisă
de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi art.68 (1) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştiinŃa 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 invitaŃiile în data de 20.05.2011 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri locali în funcŃie.
A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, angajaŃi
ai aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului Brad.
În calitate de invitaŃi au participat domnul Verdeş LaurenŃiu- director economic al
Spitalului municipal Brad, domnul Jurca Florin – manager al Spitalului municipiului
Brad şi domnul Ciota Ioan – director medical al Spitalului municipal Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes
secretar al municipiului Brad.
Doamna Epure Agnes - declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal
constituită şi îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în picioare pentru a audia imnul
naŃional al României.
În continuare doamna secretar Epure Agnes supune spre aprobare procesul verbal
al şedinŃei ordinare din data de 28 aprilie 2011 care s-a aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna Epure Agnes îl roagă pe domnul consilier Radovici Teofil Emilian care a
fost ales preşedinte de şedinŃă în luna martie 2011 să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua
conducerea şedinŃei.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru
aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului
local Brad, pentru instituŃiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului
local al municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării unei DocumentaŃii tehnico
economice pentru reabilitarea clădirii chirurgiei din Spitalul municipal Brad – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii Spitalului municipal Brad în
procedura de acreditare 2011-2015 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind valorificarea unei cantităŃi de 9 mc. masă lemnoasă din
pădurea comunală a municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism din
municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 38/2011
privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al municipiului
Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind preluarea de la SC ACVACALOR SA BRAD a
apartamentelor construite din fondurile statului – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din
intravilanul localităŃii în proprietatea actualilor proprietari ai locuinŃei conform art. 36 din
Legea nr. 18/1991 republicată – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea activităŃii de apărare
împotriva incendiilor în municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din
învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de
muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă a unei suprafeŃe
de teren de 182 mp. situată în municipiul Brad str. Republicii FN – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinŃe din blocul ANL situat în
Brad str. Nestor Lupei – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinŃe din blocul ANL situat în
Brad str. Dacilor – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,,Bloc 105
garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
15. Informarea nr.6947/2011 privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor de judecată
în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.
16. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 96955/2011 a Ministerului Economiei, ComerŃului şi Mediului de
Afaceri
- cererea nr. 6907/2011 a domnului Sima Valentin Gheorghe
- cererea nr. 5541/2011 a doamnei Coşbuc Liliana Maria
- cererea nr.6932/2011 a domnului Adam Ionel Daniel – administrator SC DANDY
CAR PAN SRL
- adresa nr. 3303/2011 a BCR Bucureşti
17. Diverse
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea sau
completarea Proiectului Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită: completarea Proiectului Ordinii de zi cu :
Scrisoare de intenŃie nr. 139/05.05.2011 a SC AXIS EMERGENCY SRL ;
Retragerea punctului 5 de pe Proiectul
Ordinii de zi şi anume: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de
2

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
urbanism din municipiul Brad pentru că nu s-a primit încă avizul de la domnul arhitect
Anghel Valentin din cadrul Consiliului JudeŃean Hunedoara.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului Ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinŃă îl supune aprobării cu modificările şi completările
făcute şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea
Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului
municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituŃiile
publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin adresa nr. 874822/22.03.2010
AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici Bucureşti solicită modificarea Organigramei
şi a Statului de funcŃii în baza OUG nr.7/2011 privind modificarea şi completarea Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, potrivit căreia în cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului trebuie să funcŃioneze o structură de
specialitate sub formă de direcŃie.
FaŃă de cele de mai sus, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea organigramei şi a Statului de funcŃii în aşa fel încât să se transforme serviciul
tehnic în direcŃie tehnică cu 16 posturi care cuprinde şi postul de arhitect şef.
În subordinea direcŃiei tehnice a propus înfiinŃarea a 2 birouri:
1) - biroul urbanism amenajarea teritoriului cu 6 posturi din care 1 şef birou şi 5
posturi de execuŃie (a existat)
2) - biroul administrarea domeniului public şi privat cu 9 posturi din care 1 şef
birou şi 8 posturi de execuŃie - înfiinŃat ca urmare a comasării Compartimentului
administrarea domeniului public şi privat (3 posturi) cu Compartimentul personal de
deservire (5 posturi) şi cu postul de şef serviciu.
Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr. 65/2011 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru
aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al
Consiliului local Brad, pentru instituŃiile publice şi pentru serviciile publice din
subordinea Consiliului local al municipiului Brad.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea elaborării unei
DocumentaŃii tehnico economice pentru reabilitarea clădirii chirurgiei din Spitalul
municipal Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că la solicitarea Spitalului municipal
Brad prin adresele nr. 2062/12.04.2011 şi nr. 2623/17.05.2011 a iniŃiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus deliberativului să fie de acord cu elaborarea unei
DocumentaŃii tehnico economice care să vizeze recompartimentarea celor trei secŃii
conform cerinŃelor actuale, astfel încât să poată obŃine autorizaŃia de funcŃionare.
Precizează că DocumentaŃia tehnico economică în vederea modificărilor impuse la
secŃiile chirurgie, ORL şi ortopedie va fi comandată de către Spitalul municipal Brad care
o va şi achita din bugetul propriu.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre
este însoŃit şi de raportul Biroul Urbanism Amenajarea Teritoriului şi InvestiŃii din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.66/2011 privind aprobarea elaborării unei DocumentaŃii tehnico economice pentru
reabilitarea clădirii chirurgiei din Spitalul municipal Brad
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea înscrierii
Spitalului municipal Brad în procedura de acreditare 2011-2015.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
2480/09.05.2011 a Spitalului municipal Brad prin care se solicită aprobarea întocmirii
dosarului de acreditare a spitalului, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea înscrierii Spitalului municipal în procedura de acreditare 2011-2015, la
Comisia NaŃională de Acreditare.
Precizaeză de asemenea că acreditarea se face pe o perioadă de 5 ani după
obŃinerea autorizaŃiei de funcŃionare în baza Ordinului ministrului sănătăŃii nr.972/2010.
Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.67/2011 privind aprobarea înscrierii Spitalului municipal Brad în procedura de
acreditare 2011-2015.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind valorificarea unei
cantităŃi de 9 mc. masă lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în baza adresei Ocolului Silvic Baia
de Criş şi a Actului de punere în valoare nr. 3546/18.03.2011 a cantitatăŃii de 9 mc. de
masă lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad situată în satul Valea Brad, a
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus valorificarea acestei cantităŃi de
masă lemnoasă.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că la şedinŃa Consiliului de
AdministraŃie a Colegiului NaŃional Avram Iancu Brad s-a pus în discuŃie situaŃia
fondului forestier aparŃinând Colegiului care a adus mai multe pagube decât beneficii.
Precizează că în urma încheierii Contractului de pază pentru pădure s-au acumulat datorii
de aproape 400 milioane şi menŃinează că ar fi mai puŃin costisitor angajarea unui paznic.
Doamna secretar Epure Agnes precizează că Actul de punere în valoare pentru
masa lemnoasă vine de la Ocolul Silvic, deliberativul aprobă doar punerea în valoare a
masei lemnoase urmând ca licitaŃia să fie organizată de către Rom Silva. Mai precizează
că valorificarea masei lemnoase se poate face către agenŃi economici şi nu către persoane
fizice.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că la licitaŃie poate participa
însuşi Ocolul Silvic. Mai precizează că pentru a intra în legalitate primul pas este
încheierea unui contraczt de amenajament silvic.
Domnul primar îşi exprimă nemulŃumirea faŃă de lipsa de iniŃiativă a directorului
Colegiului NaŃional Avram Iancu Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.68/2011 privind valorificarea unei cantităŃi de 9 mc. masă lemnoasă din pădurea
comunală a municipiului Brad .
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 38/2011 privind închirierea prin licitaŃie publică a unor
spaŃii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase
sezoniere
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în baza cererii nr. 6065/02.05.2011 a
numitului Ciubotaru Neculai administrator la SC COMALNIC SRL BRAD prin care
solicită închirierea suprafeŃei de 15 mp. teren în vederea amenajării unei terase sezoniere
în municipiul Brad pe str. Gen.V.Milea bloc D 2, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus modificarea Hotărârii Consiliul local Brad nr. 38/2011 privind
închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al municipiului Brad în
vederea amenajării unor terase sezoniere, în sensul completării anexei la această Hotărâre
cu amplasamentul solicitat.
Amplasamentul susmenŃionat este adiacent spaŃiului închiriat de la SC VIDEO
FACTORY CIZICO SRL.
Precizaează de asemenea că scoaterea la licitaŃie se va face în conform caietului de
sarcini aprobat prin HCL nr. 38/2011.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu solicită să se respecte întrutotul condiŃiile impuse în
Caietul de sarcini.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.69/2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 38/2011 privind
închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al municipiului
Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind preluarea de la SC
ACVACALOR SA BRAD a apartamentelor construite din fondurile statului.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin adresa nr. 1628/17.05.2011 a SC
ACVACALOR SA BRAD în insolvenŃă prin care se face cunoscut că în şedinŃa Adunării
Generale a AcŃionarilor din data de 14.04.2011 s-a aprobat predarea serviciului de
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administrare a fondului locativ către Primăria municipiului Brad. Urmare a acestei adrese
a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus doar preluarea apartamentelor
construite din fondurile statului, de către Compartimentul patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, întrucât prevederile OUG nr. 34/2009 nu ne
permit înfiinŃarea unor servicii nici măcar angajarea de personal.
FaŃă de cele de mai sus, Compartimentul patrimoniu va administra locuinŃele care
vor fi preluate pe baza unui protocol încheiat între SC ACVACALOR SA BRAD şi
Primăria municipiului Brad.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 70/2011 privind preluarea de la SC ACVACALOR SA BRAD a
apartamentelor construite din fondurile statului.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea terenului
proprietatea Statului Român din intravilanul localităŃii în proprietatea actualilor
proprietari ai locuinŃei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea nr.
6749/16.05.2011 a familiei Iga Eftimiu şi Maria prin care solicită trecerea terenului în
suprafaŃă de 100 mp. proprietatea Statului român, atribuit în folosinŃă odată cu încheierea
contractului de întreŃinere nr. 381/20.12.1984, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus trecerea acestei suprafeŃe de teren din proprietatea Statului român în
proprietatea susnumiŃilor.
La baza iniŃierii proiectului de hotărâre au stat următoarele acte: cererea
susnumiŃilor, decizia nr. 81/22.05.2985 a Consiliului Popular al oraşului Brad, contractul
de întreŃinere autentificat nr. 381/20.12.1994 între Bolcu Creştina şi familia Iga şi
extrasul Cf nr. 61721 provenit din CF vechi nr. 4358.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice,
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
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respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr. 71/2011 privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul
localităŃii în proprietatea actualilor proprietari ai locuinŃei conform art. 36 din
Legea nr. 18/1991 republicată
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind organizarea şi
desfăşurarea activităŃii de apărare împotriva incendiilor în municipiul Brad
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în baza Referatului
nr.6663/13.05.2011 al Compartimentului de protecŃie civilă din cadrul Primăriei
municipiului Brad a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
unor reguli şi măsuri în vederea organizării şi desfăşurării activităŃii de apărare împotriva
incendiilor în municipiul Brad.
Precizează de asemenea că l-a propus pe domnul Trifa Ioan inspectorul de protecŃie
civilă din carul aparatului de specialitate al primarului în calitate de cadru tehnic cu
atribuŃii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor şi a Ordinului Ministrului AdministraŃiei şi Internelor nr. 163/2007
şi a prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice,
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
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nr. 72/2011 privind organizarea şi desfăşurarea activităŃii de apărare împotriva
incendiilor în municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de
la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerea făcută de
către Consiliul de AdministraŃie al GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad, de a deconta
contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului
didactic, care se deplasează de la localitatea de domiciliu la locul de muncă (în
municipiul Brad) şi retur, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenŃionat pe luna martie 2011 în sumă
totală de 238 lei şi pe luna aprilie 2011 în sumă de 210 lei.
Precizează că în articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti de către Centrul bugetar nr. 1 numai după virarea sumelor din bugetul
local al municipiului Brad.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile art. 276 din Legea nr. 1/2011 a
educaŃiei naŃionale şi a InstrucŃiunilor nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor
didactice.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Suciu Ovidiu precizează că dumnealui nu înŃelege de ce Colegiul
NaŃional Avram Iancu Brad şi cele două şcoli generale nu mai depun documentele
pentru decontarea navetei cadrelor didactice.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că documentele sunt depuse la Centrul
de execuŃie bugetară dar probabil nu au convigerea că există o bază reală.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că a avut şi în audienŃe personal
nedidactic pentru a-l întreba dacă vor mai primi banii. MenŃionează că sumele datorate nu
sunt foarte mari şi o să fie restituite în măsura în care vor fi prevederi bugetare şi
alocarea acestor sume se va face cât mai egal către cele două centre bugetare.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.73/2011 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din
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învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul
de muncă în municipiul Brad şi retur
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre prvind concesionarea prin
negociere directă a unei suprafeŃe de teren de 182 mp. situată în municipiul Brad
str. Republicii FN.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea nr.
6769/16.05.2011 a domnului Hărăguş Gabriel domiciliat în Brad str. Liceului bloc 2-8
ap. 24 prin care solicită concesionarea suprafeŃei de teren de 182 mp. situat pe str.
Republici FN care face parte din domeniul privat al municipiului Brad, alăturat
proprietăŃii susnumitului de pe str. Minerilor, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus concesionarea prin negociere directă a acestei suprafeŃe de teren.
Precizează că a propus concesionarea prin negociere directă având în vedere că se
doreşte extinderea construcŃiei de către solicitant pe suprafaŃa de teren alăturată
construcŃiei sale, pe de o parte iar pe de altă partze Studiul de Fezabilitate prezentat de
către acesta a fost agreat de Consiliul local în lunile anterioare.
Pentru concesionarea acestui teren s-a întocmit un Caiet de sarcini şi un Raport de
Evaluare a terenului care s-a executat de către SC DOREVAL SRL DEVA prin expert
evaluator Varga Dorel.
În Raportul de evaluare s-a stabilit preŃul de pornire a negocierii de la suma de
5150,60 lei/an.
Totodată a propus concesionarea terenului pe o perioadă de 49 de ani şi o comisie
de negociere formată din 5 membri, precum şi recuperarea cheltuielilor de la concesionar
privind DocumentaŃia topografică şi Raportul de evaluare.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 13 şi
15 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcŃiilor şi unele măsuri
pentru realizarea locuinŃelor, republicată.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
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Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că având în vedere că sunt interese
multiple ar trebui să se dea cuvântul petenŃilor care sunt prezenŃi în sală, pentru a putea
fiecare să prezinte ceea ce doreşte să facă pe acel teren.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerea făcută de către domnul
consilier Ciur Gheorghe şi cu unanimitate de voturi se aprobă propunerea făcută. Astfel
se dă cuvăntul domnului Adam .
Domnul Adam Ionel Daniel precizează că dumnealui este interesat pentru
susŃinerea chioşcului de pâine care aparŃine societăŃii sale SC DANDY CAR PAN SRL
şi care este amplasat în cei 182 metri de teren. MenŃionează că în octombrie 2010 a depus
o cerere pentru concesionarea suprafeŃei respective dar nu a primit răspuns favorabil.
Consideră că ar fi fost legal dacă s-ar fi procedat la concesionarea suprafeŃei de teren prin
licitaŃie publică, solicitând totodată dreptul de a participa la o astfel de licitaŃie. Mai
precizează că acest teren este cel mai bun din Brad şi că dumnealui va contesta hotărârea
de consiliu dacă va fi aprobată în forma prezentată. Totodată solicită o amânare în luarea
unei decizii în ceea ce priveşte acestă concesionare tocmai pentru a a se evalua situaŃia
terenului cu o mai mare atenŃie înainte de luarea unei hotărâri şi pentru a-şi putea pregăti
şi dumnealui proiectul pentru ceea ce doreşte să facă acolo.
Domnul primar Florin Cazacu prezintă un scurt istoric al acelui teren
Domnul Hărăguş Gabriel celălalt solicitant precizează că dumnealui a solicitatt
concesionarea terenului respectiv pentru a-şi exrtinde clădirea proprietate personală şi
pentru a-i da o altă faŃadă clădirii.Mai menŃionează că nu are nici o intenŃie ascunsă cu
acel teren precizând că investiŃia pe care doreşte să o facă este destul de mare şi nu-şi
permite să construiască pe un teren care este închiriat, investiŃia propusă fiind de 2-3
miliarde lei.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că Comisia juridică din cadrul
Consiliului local a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat solicitând doamnei
secretar să dea citire art. 13 şi art.15 din Legea nr. 50/1991.
Doamna secretar Epure Agnes dă citire celor două articole.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că din punct de vedere
urbanistic proiectul de hotărâre iniŃiat este oportun, mai ales că că proprietarul promite o
investiŃie care va schimba înfăŃişarea în acea zonă.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că acea cerere de
concesionare despre care face referire domnul Adam Ionel Daniel nu are cunoştiinŃă
Consiliul local deoarece acea cerere nu a fost prezentată deliberativului, îl întreabă pe
domnul Adam ce doreşte să construiască pe acel teren.
Domnul Adam Ionel Daniel precizează că doreşte să construiască un chioşc de
pâine foarte modern.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian dă citire art.16 pct 3, art.17 şi art.20 din
Legea nr.50/1991. Mai precizează că persoanele interesate trebuie să vină cu cerere
către Consiliul local în acest sens dacă sunt interesate de a concesiona teren.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că după iniŃierea proiectului de hotărâre
prezentat s-au mai înregistrat două cereri care vizau acelaşi teren şi dă citire adresei SC
Pan InternaŃional SRL.
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Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că toŃi suntem brădeni şi
trebuie să respectăm spiritul şi litera legii. Propune amânarea proiectului de hotărâre
pentru ca petenŃii să poată să prezinte câte un Studiu de Fezabilitate pentru ceea ce doresc
să construiască acolo, astfel âncât Consiliul local va avea posibilitate să aleagă Studiul
de Fezabilitate cel mai potrivit.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerea de amânare şi cu 9 voturi
pentru (Ciur Gheorghe, Sim Mihaela Dorina Marcela, Oprişa Florin Ioan, Suciu Ovidiu,
Duşan Gheorghe Adrian, Circo Aurel Vasile, Radovici Teofil Emilian, Benea Răpcău
AncuŃa, Groza Liviu şi 8 abŃineri (Mureş Mihai, Podaru Vasile, Hărăguş Marin
Constantin, Kiszely Fabius Tiberiu, Manea Iosif, Ştefan Bogdan Mihai) SE AMÂNĂ
proiectul de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă a unei suprafeŃe
de teren de 182 mp. situată în municipiul Brad str. Republicii FN.
Domnul consilier Ştefan Bogdan Mihai solicită domnului preşedinte acordul pentru
a pleca, motivând că trebuie să participe la o altă şedinŃă. Domnul preşedinte de şedinŃă
solicită domnilor cvonsilieri acordul şi cu unanimitate de voturi domnul consilier Ştefan
Bogdan Mihai este învoit şi astfel părăseşte sala de şedinŃă.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind privind repartizarea unei
locuinŃe din blocul ANL situat în Brad, str. Nestor Lupei.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
6910/19.05.2011 al Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad
prin care se face cunoscut că s-a reziliat contractul de închiriere nr. 2465/17.02.2011 al
doamnei Iancu Mariana Daniela deŃinătoarea apartamentului nr. 28 corp B, din blocul,
ANL str. Nestor Lupei, rămânând apartamentul vacant, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus repartizarea acestei locuinŃe.
Precizează că repartizarea locuinŃei se face în baza Hotărârii Consiliului local Brad
nr. 56/28.04.2011 privind reactualizarea Listei de priorităŃi ANL pe anul 2011.
FaŃă de cele de mai sus a propus repartizarea acestui apartament liber doamnei
Szabo Manuela Elena, întrucât în Lista de priorităŃi figurează la numărul 12 cu un punctaj
de 43.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice,
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe preşedintele Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice,
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement precizează că în Lista de
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priorităŃi sunt trei solicitanŃi care au acelaşi punctaj şi o roagă pe doamna secretar Epure
Agnes să precizeze care sunt criteriile de departajare în astfel de situaŃii.
Doamna Epure Agnes – secretar al municipiului Brad dă citire aliniatelor din
Anexa 11 a HGR nr. 962/2001. MenŃionează că în cazul de faŃă s-a avut în vedere situaŃia
locativă a solicitantului.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că există posibilitatea ca luna viitoare să
se mai repartizeze două garsoniere şi atunci se vor mai rezolva din cazuri.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că la construirea acestor locuinŃe a fost
contribuŃia brădenilor, motiv pentru care dumnealui solicită să se aibă în vedere la
repartizarea locuinŃelor ca solicitanŃii să fie din municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier lipsă vot - învoit
(Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr. 74/2011 privind repartizarea unei
locuinŃe din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind privind repartizarea unei
locuinŃe din blocul ANL situat în Brad str. Dacilor
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
6454/09.05.2011 al Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad
prin care se face cunoscut că s-a reziliat contractul de închiriere nr. 18921/03.12.2011 al
doamnei Bota Loredana Ioana deŃinătoarea apartamentului nr. 22 sc. B, din blocul, ANL
str. Dacilor, rămânând apartamentul vacant, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus repartizarea acestei locuinŃe.
Precizează că repartizarea locuinŃei se face în baza Hotărârii Consiliului local Brad
nr. 56/28.04.2011 privind reactualizarea Listei de priorităŃi ANL pe anul 2011.
FaŃă de cele de mai sus propun repartizarea acestui apartament liber doamnei
Dubină Ana Maria Denisa, întrucât în Lista de priorităŃi figurează la numărul 36 cu un
punctaj de 42.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea
AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, republicată şi a HGR nr. 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice,
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
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Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier lipsă vot ( Ştefan
Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr. 75/2011 privind repartizarea unei locuinŃe
din blocul ANL situat în Brad , str. Dacilor.
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 şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că a devenit liberă
garsoniera nr. 72 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 ca
urmare a predării acesteia de către fostul chiriaş Toma Adrian Vasile, a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care am propus repartizarea acesteia domnului Băltescu Nicolae.
A propus repartizarea garsonierei domnului Băltescu Nicolae, pe motivul că
locuieşte în condiŃii improprii la Valea Brad, este pensionat pe caz de boală, este divorŃat
din anul 2000 şi nu are unde să locuiască.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice,
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că Comisia socială a analizat temeinic
situaŃia socială solicitantului şi a considerat oportun ca repartiŃia să se facă domnului
Băltescu Nicolae.
În continuare doamna Epure Agnes – secretar al municipiului Brad distribuie
domnilor consilieri buletinele de vot iar în urma numărării de către preşedintele de
şedinŃă împreună cu doamna secretar a buletinelor de vot, cu 16 voturi „pentru” domnul
Băltescu Nicoale şi 1 consilier lipsă vot - învoit (Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă
Hotărârea nr. 76/2011 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. 6947/2011 a consilierului
juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti
în care Consiliul local Brad este parte - prin care se aduce la cunoştiinŃa domnilor
consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi în care este citat Consiliul
local al municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat act.
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Se trece la următorul punct şi anume:
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
Adresa nr. 96955/2011 a Ministerului Economiei, ComerŃului şi Mediului
de Afaceri – DirecŃia Generală Resurse Minerale prin care se solicită deblocarea
situaŃiei muzeului Brad în sensul analizei posibilităŃii renunŃării la litigiul cu C.N.C.A.F.
MINVEST SA DEVA pentru a se putea continua amenajarea interioară a muzeului.
Se mai precizează că pe anul 2011 sunt fonduri financiare alocate de la bugetul
statului pentru continuarea lucrărilor. În urma dezbaterilor purtate, în unanimitate domnii
consilieri sunt de acord cu renunŃarea la litigiile cu C.N.C.A.F. MINVEST SA DEVA în
vederea continuarii lucrărilor de amenajare la Muzeul Aurului Brad.
Cererea nr. 6907/2011 a domnului Sima Valentin Gheorghe prin care solicită
închirierea unei suprafeŃe de de 8 mp de teren în vederea amenajării unei terase sezoniere
în vecinătatea sediului unde-şi desfăşoară activitatea , pe str. 1 Mai, bl. C14 – parter. În
urma dezbaterilor domnii consilieri au hotărât în baza fotografiilor ataşate că nu există
posibilitatea amenajării unei terase sezoniere pe trotuarul din str. 1 Mai, bl. C14, iar
suprafaŃa solicitată este zonă verde.
Cererea nr. 5541/2011 a doamnei Coşbuc Liliana Maria - administrator al
AsociaŃiei „Exploratorii nagual” prin care solicită închirierea unei săli din cadrul Casei
de Cultură Brad pentru susŃinerea unor cursuri de biodans şi masaj. Luând în considerare
punctul de vedere prezentat de directorul Casei de Cultură Brad, consilieri au constatat
că nu există spaŃii pentru închiriere la Casa de Cultură Brad, toate sălile fiind ocupate cu
activităŃile proprii.
Cererea nr. 6932/2011 a domnului Adam Ionel Daniel – administrator SC
DANDY CAR PAN SRL prin care se solicită concesionarea unei suprafeŃe de 40 mp
teren în faŃa restaurantului Milenium în scopul continuării activităŃii pe care o desfăşoară
în prezent (vânzarea produselor de panificaŃie) care a fost analizată şi discutată în
contextul proiectului de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă a unei
suprafeŃe de teren de 182 mp. situată în municipiul Brad str. Republicii FN care a fost
amânat.
Adresa nr. 3303/2011 a BCR Bucureşti prin care se face cunoscut că se pune în
vânzare clădirea BCR Brad – care este cuprins în Lista monumentelor istorice fapt pentru
care solicită punctul de vedere al Consiliului local în ceea ce priveşte cumpărarea
acestuia având un drept de preemŃiune. Consiliul local al municipiului Brad după
analizarea situaŃiei ajunge la concluzia că nu sunt fonduri financiare, drept pentru care
propune neexecutarea dreptului lde preemŃiune prevăzut de Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, reactualizată.
Adresa nr. 17/19.05.2011 a SC PAN INTERNAłIONAL SRL
prin
administrator Hărăguş Blandiana care îşi manifestă interesul de a concesiona parcela de
teren de 150 mp, aferentă terasei sezoniere din faŃa restaurantului Milenium, parcelă pe
care o deŃine în folosinŃă prin închiriere încă din anul 2005 care a fost analizată şi
discutată în contextul proiectului de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă
a unei suprafeŃe de teren de 182 mp. situată în municipiul Brad str. Republicii FN care a
fost amânat.
Scrisoarea de intenŃie nr. 139/05.05.2011 a SC AXIS EMERGENCY SRL
prin care solicită aprobarea executării de transport medical neasistat, cerere de care s-a
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luat act şi au hotărât că se vor purta discuŃii cu conducerea Spitalului pentru ca în şedinŃa
de consiliu următoare să se poată lua o hotărâre în acest sens.
Se trece la următorul punct înscris în ordinea de zi şi anume: DIVERSE.
Domnul primar Florin Cazacu aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri că în
perioada 10-17 iunie 2011 va fi în concediu de odihnă, perioadă în care atribuŃiile sale
vor fi delegate domnului viceprimar Circo Aurel Vasile.
Mai aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri faptul că în decursul acestei luni s-a
deplasat împreună cu un grup de consilieri la Gheorghieni pentru a vedea o Centrală
pentru producerea energiei termice.
Domnul delegat sătesc Tomesc Ioan solicită :
- amplasarea unei staŃii pentru călători,
- reabilitarea drumului de la Biserică,
- găsirea locului pentru amplasarea foişorului din curtea bisericii de la Valea Brad,
- luarea unor măsuri în ceea ce priveşte desfăşurarea activităŃii în cadrul SecŃiei
interne de la Spitalul municipal Brad.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în măsura posibilităŃilor se vor realiza
toate cele solicitate.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că va trebui găsită soluŃia optimă pentru
fluidizarea circulaŃiei în municipiul Brad. Mai menŃionează că a iniŃiat procedura de
construire a unui semafor pe str. Gral Vasile Milea cu str. Vânătorilor.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de
25.05.2011.
Brad, 25.05.2011.

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Secretar
RADOVICI TEOFIL EMILIAN
EPURE AGNES
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