ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 26 octombrie cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 26 octombrie 2011 s-a făcut în data de 20.10.2011 prin DispoziŃia nr.
803/20.10.2011 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 20.10.2011 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 municipal
Brad, doamna NiŃă Adina - contabil – şef al SC ACVACALOR SA BRAD, domnul
Grosu Adrian – ing. la SC ACVACALOR SA BRAD precum şi cetăŃeni ai
municipiului Brad .
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela secretar al municipiului Brad.
Doamna secretar Galea Mirela - declară deschise lucrările 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 Galea Mirela supune spre aprobare procesul verbal
al şedinŃei ordinare din data de 29 septembrie 2011 şi procesul verbal al şedinŃei de
îndată din data de 12 septembrie 2011 care se aprobă cu unanimitate de voturi.
În continuare doamna secretar Galea Mirela îl roagă pe domnul consilier local
Suciu Ovidiu care a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna septembrie 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 rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2011 .
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local
Brad nr. 89/2011 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru Spitalul
municipal Brad .
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3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al
municipiului Brad .
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie publică a suprafeŃei de 147
mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu nr. 54.
5. Proiect de hotărâre vânzarea prin licitaŃie publică a suprafeŃei de 165 mp. de
teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu nr. 54.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de administrare a
parcărilor publice din municipiul Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr.
190/2005 .
7. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaŃiile
cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă şi pentru terenurile aparŃinând domeniului
public şi privat al municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaŃiile
şi terenurile aparŃinând domeniului public şi privat al municipiului Brad .
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 30
din blocul 3 A de pe str. Transilvaniei din municipiul Brad fostului chiriaş Tobiaş
Gheorghe .
10. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 1 din blocul 1 B de pe
str. LibertăŃii din municipiul Brad .
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două garsoniere din imobilul ,, Bloc
105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 .
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinŃe ANL între doi
chiriaşi din municipiul Brad .
13.Informarea nr.13322/2011 privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor de
judecată în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.
14 . Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- cererea nr.12252/23.09.2011 a doamnei Bortely Emilia
- cererea nr.12955/05.10.2011 a domnului Matei Alexandru
- cererea nr.13123/11.10.2011 a doamnei Cocoşilă Rus Iuliana Alina
- cererea nr. 13124/11.10.2011 a doamnei Cocoşilă Rus Iuliana Alina
- cererea nr. 13288/13.10.2011 a domnului Corinda Răzvan
- cererea nr.13307/13.10.2011 a domnului Deaconu Florentin
- cererea nr.13358/14.10.2011 a doamnei Barath Marilena
- cererea nr.13360/14.10.2011 a doamnei Dudaş Titiana Georgeta
- adresa nr.2759/26.09.2011 a Primăriei Crişcior
- adresa nr.13261/13.10.2011 a Primăriei Brad
- adresa nr. 20/18.10.2011 a doamnei Hărăguş Blandiana
15. Diverse
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea
sau completarea Proiectului Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită completarea Ordinii de zi cu următoarele:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiilor tehnico
economice ale obiectivului de investiŃii ,,Optimizarea reŃelei termice de transport a
agentului primar pe tronsonul CT Gurabarza-Brad”
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2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetare pe trimestrul
III 2011 a bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului local Brad.
3. Cererea nr.13613/21.10.2011 a doamnei Năstăsoiu Eli Gabriela
4. Adresa nr. 6018/21.10.2011 a SPITALULUI MUNICIPAL BRAD
5. Adresa nr. 2016/29.09.2011 a FundaŃiei Cultural Umanitare „Henri
Coandă” Oradea .
Se solicită retragerea din Proiectul Ordinii de zi a Proiectului de hotărâre
privind aprobarea unui schimb de locuinŃe ANL între doi chiriaşi din municipiul
Brad. Se solicită acest lucru datorită modificărilor legislative care nu mai permit
schimbul de locuinŃe între chiriaşi.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului Ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinŃă îl supune aprobării cu completările făcute şi
retragerea solicitată şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2011 .
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.
13606/21.10.2011 al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei
municipiului Brad prin care se solicită suplimentarea unor venituri, repartizarea
acestora la unele capitole de cheltuieli precum şi virări de credite de la un capitol
bugetar la altul, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus următoarele:
În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2011 se stabileşte în
sumă de 19714 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se majorează cu suma de 41
mii lei după cum urmează:
- la capitolul bugetar 03.02 – impozit pe venit cu suma de 19 mii lei; la capitolul
bugetar 18.02 – alte impozite şi taxe fiscale cu suma de 7 mii lei; la capitolul bugetar
36.02 – diverse venituri
cu suma de 1 mii lei şi la capitolul bugetar 39.02 venituri din valorificarea unor bunuri cu suma de 14 mii lei.
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se modifică cu suma de 41
mii lei după cum urmează: la capitolul bugetar 51.02 – autorităŃi publice cu suma de
(-) 170 mii lei; la capitolul bugetar 55.02 – tranzacŃii privind datoria publică cu suma
de
(-) 60 mii lei; la capitolul bugetar 65.02 – învăŃământ cu suma de (-) 50 mii
lei; la capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie cu suma de
(+) 27 mii
lei; la capitolul bugetar 70.02 – locuinŃe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de (-)
185 mii lei; la capitolul bugetar 74.02 – protecŃia mediului cu suma de
(+) 30 mii
lei; la capitolul bugetar 80.02 – acŃiuni generale economice cu suma de (+) 20 mii
lei; la capitolul bugetar 81.02 – combustibil şi energie cu suma de +) 303 mii lei şi la
capitolul bugetar 84.02 – transporturi cu suma de (+) 126 mii lei.
MenŃionează că în Lista de investiŃii( Anexa nr. 3) au fost introduse la capitolul
bugetar 81.02 – ,,combustibil şi energie” - două obiective de investiŃii, respectiv
,,programator automat, CAF nr. 1 – CT” (21 mii lei) şi ,,optimizarea reŃelei termice de
transport agent primar pe tronsonul Gurabarza-Brad” (108 mii lei) şi de asemenea s-a
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suplimentat obiectivul ,,alimentare cu apă caldă şi căldură 3845 apartamente” cu suma
de 74 mii lei.
Totodată s-a majorat şi obiectivul de investiŃii ,,modernizare străzi Tudorăneşti,
Golceşti şi Răbăreasa” cu suma de 26 mii lei.
Sumele alocate în Anexa nr. 3 provin din veniturile din vânzarea unor bunuri
aparŃinând domeniului privat şi din diminuarea sumei prevăzute pentru obiectivul ,,Bloc
de locuinŃe sociale” şi obiectivul ,,DocumentaŃii tehnico economice”.
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 viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că distribuirea sumelor a fost
amplu discutată la şedinŃele comisiilor de specialitate ale Consiliului local şi faŃă de cele
propuse în proiectul de hotărâre se impun unele modificări, motiv pentru care solicită
aprobarea următorului amendament:
Capitolul bugetar 67.02 – cultură recreere şi religie se modifică cu suma de
(+) 10 mii lei; la subvenŃie căldură cu suma de 100 mii lei; la energie electrică cu
suma de 10 mii lei şi la dezăpeziri cu suma de 19 mii lei.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot amendamentul propus şi cu 17 voturi
„pentru” se aprobă.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că aceste sume sunt necesare
întradevăr pentru reglementarea unor capitole bugetare dar totodată solicită să se aibă
în vedere în viitor la rectificarea în plus cu sumele necesare pentru reparaŃiile urgente
necesare la unităŃile de învăŃământ şi să nu se uite sumele care trebuie acordate cadrelor
didactice pentru decontarea transportului.
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 împreună cu amendamentul propus şi cu
17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea nr. 134/2011 privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2011 .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea art.2 din
Hotărârea Consiliului local Brad nr. 89/2011 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcŃii pentru 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.
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
5792/10.10.2011 a Spitalului municipal Brad prin care solicită modificarea postului
vacant de biolog principal de la poziŃia nr.227 din Statul de funcŃii în sensul
transformării acestuia în post vacant de asistent medical în cadrul laboratorului de
analize medicale.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea Statului de funcŃii în sensul transformării postului vacant de biolog
principal în post vacant de asistent medical necesar acreditării Laboratorului de analize
medicale.
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 Resurse Umane 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. 135/2011 pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local
Brad nr. 89/2011 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru
Spitalul municipal Brad .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind completarea
inventarului domeniului privat 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 având în vedere că în cursul lunii
august 2011 s-a identificat o suprafaŃă de 36 mp. teren proprietatea Statului român,
situat în intravilanul municipiului Brad, pe str. IndependenŃei, adiacent blocului 17,
înscris în CF nr. 62056, nr. cadastral 62056, precum şi avizul de principiu favorabil
acordat de Consiliul local al municipiului Brad în şedinŃa din luna august 2011 la
cererea domnului Anghelache Constantin Felician, care a solicitat concesionarea acestui
teren, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus trecerea acestui teren în
domeniul privat al municipiului Brad.
MenŃionează că acest teren nu a fost revendicat nici la Legea nr. 10/2001 şi nici
la legile fondului funciar.
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.
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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 Biroului Administrarea domeniului public şi privat 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. 136/2011 privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului
Brad .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie
publică a suprafeŃei de 147 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram
Iancu nr. 54.
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 Hotărârea Consiliului local
Brad nr.110/2010 s-a aprobat vânzarea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 800 mp.
teren situat în Brad str. Avram Iancu nr.54 şi s-a încheiat contractul de vânzare
cumpărare cu câştigătorul licitaŃiei SC MARINI TRANS SRL BRAD, însă pentru
obiectivul societăŃii respective suprafaŃa de teren cumpărată fiind insuficientă s-a
procedat la identificarea unei alte parcele adiacente terenului cumpărat.
FaŃă de cele de mai sus a propus iniŃierea unui proiect de hotărâre privind
vânzarea prin licitaŃie publică a diferenŃei de teren de 147 mp.
În acest sens s-a comandat un Raport de evaluare a terenului la SC DOREVAL
SRL DEVA.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre s-a propus însuşirea Raportului de
evaluare, în articolul 3 conform acestui raport s-a propus preŃul de pornire al licitaŃiei de
8880 lei fără TVA echivalent a 14 euro/mp.
În articolul 4 al proiectului de hotărâre s-a propus aprobarea Caietului de sarcini
pentru desfăşurarea licitaŃiei publice şi în articolul 5 o comisie de licitaŃie formată din 5
membri.
În articolul 6 al proiectului de hotărâre se împuterniceşte primarul municipiului
Brad pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare la Notarul public.
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 Leaha Ştefan Dorel precizează că în momentul în care s-a
vândut cealaltă suprafaŃă de teren nu era în discuŃie realizarea pe acel amplasament a
unui depozit cu materiale de construcŃii, solicită totodată să fie prezentată la fiecare
proiect de hotărârâre de acest gen o schiŃă a suprafeŃei de teren, un Plan de zonă mic şi
6

mai solicită să nu se mai aprobe vânzarea de terenuri pentru realizarea depozitelor
pentru materiale de construcŃii.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că aeast afacere aduce profit
investitorului şi totodată aduce venit şi la bugetul local.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că pentru acea zonă este un
PUD adoptat printr-un proiect de hotărâre care ar trebui respectat iar în caz contrar ar
trebui să fie modificată şi acea hotărâre.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian solicită să se acorde o mai mare atenŃie
vânzării de terenuri.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu solicită ca din comisia de licitaŃie să
facă parte domnul consilier Hărăguş Marin Constantin – propunere aprobată cu
unanimitate de voturi.
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.
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. 137/2011 privind vânzarea prin licitaŃie publică a suprafeŃei de 147
mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu nr. 54.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie
publică a suprafeŃei de 165 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram
Iancu nr. 54.
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 Hotărârea Consiliului local
Brad nr.109/2010 s-a aprobat vânzarea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 904 mp.
teren situat în Brad str. Avram Iancu nr.54 şi s-a încheiat contractul de vânzare
cumpărare cu câştigătorul licitaŃiei SC ALBA LUX COM SRL BRAD, însă pentru
obiectivul societăŃii respective suprafaŃa de teren cumpărată fiind insuficientă s-a
procedat la identificarea unei alte parcele adiacente terenului cumpărat.
FaŃă de cele de mai sus a propus iniŃierea unui proiect de hotărâre privind
vânzarea prin licitaŃie publică a diferenŃei de teren de 165 mp.
În acest sens s-a comandat un Raport de evaluare a terenului la SC DOREVAL
SRL DEVA.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus însuşirea Raportului de evaluare,
în articolul 3 conform acestui raport a propus preŃul de pornire al licitaŃiei de 9970 lei
fără TVA echivalent a 14 euro/mp.
În articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea Caietului de sarcini
pentru desfăşurarea licitaŃiei publice şi în articolul 5 o comisie de licitaŃie formată din 5
membri .
În articolul 6 al proiectului de hotărâre se împuterniceşte primarul municipiului
Brad pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare la Notarul public.
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
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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 Radovici Teofil Emilian solicită ca din comisia de licitaŃie să
facă parte domnul consilier Hărăguş Marin Constantin – propunere aprobată cu
unanimitate de voturi.
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.
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. 138/2011 privind vânzarea prin licitaŃie publică a suprafeŃei de 165
mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu nr. 54
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 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.
13265/12.10.2011 al Biroului administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Primăriei municipiului Brad, care coordonează Serviciul public pentru administrarea
parcărilor publice din municipiul Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus modificarea a două articole din Regulamentul de administrare a parcărilor
publice din municipiul Brad care vizează taxele de parcare din cadrul acestui serviciu.
Cele două articole sunt articolul 11 şi 13 care vizează taxele de parcare din
municipiul Brad.
Taxele iniŃiale prevăzute în Regulamentul de administrare a parcărilor publice au
fost indexate în cursul anului 2011 cu indicele de inflaŃie ceea ce a propus de fapt şi
pentru anul 2012.
InflaŃia care s-a luat în calcul pentru majorarea taxelor speciale este cea stabilită
în Buletinul Statistic eliberat de DirecŃia de Statistică JudeŃeană Deva care prevede un
coeficient de creştere de 1,0346 faŃă de luna septembrie 2010.
Precizează că din încasarea celor două taxe serviciul public pentru administrarea
parcărilor publice din municipiul Brad aduce bugetului local suma de 60.000 lei. Până
în prezent s-au încasat 53900 lei.
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.
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Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian solicită ca până la şedinŃa ordinară de
consiliu din luna viitoare Compartimentul de specialitate din cadrul Prmăriei să prezinte
o situaŃie cu sumele defalcate, încasate de acest serviciu.
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 .
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea nr. 139/2011 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 modificarea tarifelor de
bază pe mp. pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă şi pentru
terenurile aparŃinând domeniului public şi privat 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 având în vedere indicele de inflaŃie
de 103,46 % din cursul lunii septembrie 2011 raportat la luna septembrie 2010,
transmis de către DirecŃia JudeŃeană de Statistică Hunedoara, a propus pentru anul 2012
modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de
locuinŃă şi pentru terenurile care aparŃin domeniului public şi privat al municipiului
Brad cu coeficientul de 1,0346.
De asemenea a propus modificarea chiriilor şi redevenŃelor existente pentru anul
2012 tot cu coeficientul de 1,0346.
În acest sens Biroul administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Primăriei municipiului Brad a întocmit o listă cu tarifele de bază/mp. pentru spaŃiile cu
altă destinaŃie decât acea de locuinŃă, Ńinând cont de destinaŃia acestora, precum şi de
zona de amplasare şi o altă listă privind taxele pentru terenurile ocupate de către spaŃii
comerciale, prestări servicii şi de producŃie pe zone de atracŃie.
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 Biroul Administrarea domeniului public şi privat 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. 140/2011 privind modificarea tarifelor de bază pe mp. pentru
spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă şi pentru terenurile aparŃinând
domeniului public şi privat al municipiului Brad.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea contractelor
de închiriere pentru spaŃiile şi terenurile aparŃinând domeniului public şi privat 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 întrucât la ora actuală există un
număr de 89 agenŃi economici care deŃin contracte de închiriere pe spaŃii şi terenuri
aparŃinând domeniului public şi privat al municipiului Brad, precum şi un număr de 122
persoane fizice care deŃin contracte de închiriere pe spaŃii şi terenuri închiriate, ale căror
contracte de închiriere au fost iniŃial încheiate până la data de 31.12.2011 cu
posibilitatea prelungirii acestora anual, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus prelungirea acestor contracte până la data de 31.12.2012, Ńinând cont de faptul
că toŃi şi-au achitat chiria pe spaŃiile deŃinute şi au autorizaŃii de funcŃionar
Totodată a propus prelungirea contractelor de închiriere până la data de
31.12.2012 pentru spaŃiile din cadrul Dispensarului Policlinic deŃinute de către 18
medici de familie şi stomatologi.
Pentru agenŃii economici prevăzuŃi în anexa nr.3 propune prelungirea contractelor
de închiriere până la data de 31.12.12, cu condiŃia ca sumele datorate să fie achitate
până la 31.12.2011.
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 preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Biroul Administrarea domeniului public şi privat 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. 141/2011 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru
spaŃiile şi terenurile aparŃinând domeniului public şi privat al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 30 din blocul 3 A de pe str. Transilvaniei din
municipiul Brad fostului chiriaş Tobiaş Gheorghe .
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 urmare a cererii nr.
10214/09.08.2011 a domnului Tobiaş Gheorghe prin care solicită aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 30 din blocul 3A situat pe str. Transilvaniei din
municipiul Brad, întrucât contractul de închiriere a fost reziliat în baza SentinŃei civile
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nr. 1171/2010 a Judecătoriei Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea unei noi repartiŃii susnumitului.
Pentru datoria de 1707,59 lei faŃă de AsociaŃia de proprietari nr. 6 Brad şi pentru
suma de 1631,37 lei faŃă de SC ACVACALOR SA BRAD, precum şi pentru suma de
1102,20 lei reprezentând chirie şi penalităŃi de întârziere faŃă de Primăria Brad, domnul
Tobiaş Gheorghe a prezentat câte un grafic de eşalonare.
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. 142/2011 privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 30 din
blocul 3 A de pe str. Transilvaniei din municipiul Brad fostului chiriaş Tobiaş
Gheorghe .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea garsonierei
nr. 1 din blocul 1 B de pe str. LibertăŃii din 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 având în vedere că a devenit liberă
garsoniera nr. 1 din blocul 1 B situat în Brad str. LibertăŃii ca urmare a predării acesteia
de către fosta chiriaşă Crişan Claudia Crina, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus repartizarea acesteia.
Întrucât există multe cereri depuse la Primăria municipiului Brad pentru
repartizarea unei locuinŃe, lasă la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului
local Brad să facă propuneri în acest sens.
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 precizează că în urma analizării în comisia de
specialitate a cererilor solicitanŃilor de locuinŃe, comisia a propus ca această garsonieră
să fie repartizată domnului Albu Radu Dumitru care este prezent în sală cu soŃia şi
copilul.
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Doamna secretar Galea Mirela precizează că această repartiŃie se face prin vot
secret motiv pentru care distribuie buletinele de vot cu numele domnului Albu Radu
Dumitru.
În urma exprimării votului de către domnii consilieri, doamna secretar numără
împreună cu domnul preşedinte de şedinŃă buletinele de vot şi cu 17 voturi „pentru” se
aprobă repartizarea garsonierei nr. 1 din blocul 1 B de pe str LibertăŃii din municipiul
Brad domnului Albu Radu Dumitru.
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.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi
„pentru” Albu Radu Dumitru se adoptă Hotărârea nr.143/2011 privind repartizarea
garsonierei nr. 1 din blocul 1 B de pe str. LibertăŃii din municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea a două
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 au devenit libere
garsonierele nr. 13 şi 15 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului
nr. 2 ca urmare a predării acestora de către foştii chiriaşi BaianŃ Marian şi Miclăuş Ioan
Nelu, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea acestor
locuinŃe.
Întrucât Biroul administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei
Brad ne face cunoscut prin Referatul nr. 13590/20.10.2011 că există două cazuri
sociale, ambele persoane locuind în imobilul de pe str. Horia nr. 35, imobil retrocedat
Parohiei Reformate Brad, s-a propus repartizarea garsonierei nr. 13 domnului Roşescu
Gheorghe Aurel şi a garsonierei nr. 15 domnului Grancea Ştefan .
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.
Doamna secretar Galea Mirela precizează că aceste repartiŃii se fac prin vot
secret, motiv pentru care distribuie buletinele de vot cu numele celor două persoane
pentru garsoniera nr. 13 - domnul Roşescu Gheorghe Aurel şi pentru garsoniera nr. 15
domnul Grancea Ştefan.
În urma exprimării votului de către domnii consilieri, doamna secretar numără
împreună cu domnul preşedinte de şedinŃă buletinele de vot şi cu 17 voturi „pentru” se
aprobă repartizarea garsonierei nr. 13 din blocul 105G de pe str Spitalului din
municipiul Brad domnului Roşescu Gheorghe Aurel şi cu 17 voturi „pentru” se aprobă
repartizarea garsonierei nr. 15 din blocul 105G de pe str Spitalului din municipiul
Brad domnului Grancea Ştefan.
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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.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi
„pentru” domnul Roşescu Gheorghe Aurel şi cu 17 voturi „pentru” domnul Grancea
Ştefan se adoptă Hotărârea nr.144/2011 privind repartizarea a două garsoniere din
imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
documentaŃiilor tehnico economice ale obiectivului de investiŃii ,,Optimizarea
reŃelei termice de transport a agentului primar pe tronsonul CT Gurabarza-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 urmare a reducerii apreciabile a
numărului de consumatori din sistemul centralizat de termoficare, între care şi
instituŃiile de învăŃământ, precum şi pe fondul creşterii exagerate a preŃului păcurii s-a
considerat oportună elaborarea unei documentaŃii tehnico-economice de redimensionare
a reŃelei de transport a agentului termic primar, în sensul eliminării din circuitul primar
a conductei TUR cu Dn 400 mm şi transformarea unui fir cu Dn 250 mm din RETUR în
conducta TUR, iar returul se va îndeplini din al doilea fir cu Dn 250. Prin măsura
adoptată, în baza calculelor volumetrice şi termodinamice efectuate, rezultă o reducere
cu cca. 30% a volumului de apă tratată ce necesită a fi încălzită şi o reducere de
cca.25% a consumului de păcură.
Rezultatele de eficienŃă economică au fost extrase din Proiectul nr. 33/2011
elaborat de SC HOME EXPERT SRL DEVA, iar valoarea Devizului general al
obiectivului supus aprobării este de 108 mii lei cu TVA inclus, din care C+M = 79,90
mii lei.
Obiectivul de investiŃii supus aprobării a fost analizat şi avizat favorabil şi în
şedinŃa AGA a SC ACVACALOR SA BRAD din data de 17.10.2011, în cadrul căreia
s-a aprobat Programul de reorganizare a societăŃii.
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 iniŃiatdomnul 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 viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că Proiectul a fost elaborat de
SC HOME EXPERT SRL DEVA şi a fost avizat favorabil. Mai precizează că se
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impune monitorizarea parametrilor sistemului ceea ce va duce la configurarea întregului
sistem energietic.
Mai precizează că noua reŃea de agent primar nu presupune desfiinŃareasuspendarea conductei Dn 400 mm ci presupune doar închiderea cu vane - eventual
blindarea şi conservarea, astfel încât, în cazul revenirii la sarcina termică iniŃială,
reŃeaua de agent primar să poată fi reconectată la capacitatea normală.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea nr.145/2011 privind aprobarea documentaŃiilor
tehnico economice ale obiectivului de investiŃii ,,Optimizarea reŃelei termice de
transport a agentului primar pe tronsonul CT Gurabarza-Brad”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuŃiei
bugetare pe trimestrul III 2011 a bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului local 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 conformitate cu prevederile art. 49
alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să prezinte spre
aprobarea Consiliului local execuŃia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe
lângă execuŃia bugetară a anului precedent, fapt pentru care a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea execuŃiei bugetare a municipiului Brad şi a
instituŃiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad .
În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuŃiei bugetare pe
trimestrul III 2011 a bugetului local al municipiului Brad, după cum urmează:
- la venituri în sumă de 14.833.689 lei din care la secŃiunea de funcŃionare
13.416.340 lei, iar la secŃiunea de dezvoltare 1.417.349 lei
- la cheltuieli în sumă de 14.376.293 lei, din care la secŃiunea de funcŃionare
13.155.264 lei şi la secŃiunea de dezvoltare 1.221.029 lei
- şi un excedent bugetar 457.396 de lei
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuŃiei bugetare pe
trimestrul III 2011 a instituŃiilor şi serviciilor publice finanŃate din venituri proprii după
cum urmează:
- la venituri în sumă de 7.928.427 lei toate la secŃiunea de funcŃionare
- la cheltuieli în sumă de 7.603.322 lei, din care la secŃiunea de funcŃionare
7.486.069 lei şi la secŃiunea de dezvoltare 117.253 lei
- şi un excedent bugetar de 325.105 lei
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
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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 Serviciului Buget, FinanŃe, Contabilitate, Impozite şi Taxe Locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.146/2011 privind aprobarea execuŃiei bugetare pe trimestrul
III 2011 a bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi serviciilor subordonate
Consiliului local Brad.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 133/2011 a consilierului
juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor
judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte - prin care se aduc 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.
Se trece la următorul punct şi anume Analizarea şi discutarea unor cereri şi
adrese:
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
Cererea nr.12252/23.09.2011 a doamnei Borbely Emilia prin care solicită în
numele mai multor locatari ai blocului B4, str Transilvaniei închirierea unei suprafeŃei
de 120 mp de teren pentru amenajarea unei parcări acoperite pentru 8 autoturisme în
zona Peste Luncoi lângă Biserica Ortodoxă Brad III vis a vis de parcarea acoperită
existentă. În urma analizării adresei de către domnii consilieri aceştia au propus ca
reprezentanŃii comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local să se deplaseze în
teren pentru a studia legalitatea şi oportunitatea amenajarii acestei parcari acoperite.
Cererea nr.12955/05.10.2011 a domnului Matei Alexandru prin care se
solicită amplasarea unui chioşc în suprafaŃă de 5/3 mp confecŃionat din tâmplărie de
aluminiu cu geam termopan pe locul dintre blocul 19 şi Samanta pentru Aprozar
Legume- fructe. În urma analizării adresei de către domnii consilieri aceştia au propus
ca reprezentanŃii comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local să se deplaseze în
teren pentru a studia legalitatea şi oportunitatea construirii acestui chioşc.
Cererea nr.13123/11.10.2011 a doamnei Cocoşilă Rus Iuliana Alina prin
care solicită prelungirea contractului de închiriere. În urma analizării adresei de către
domnii consilieri au hotărât că sunt de acord cu prelungirea Contractului de închiriere.
Cererea nr.13124/11.10.2011 a doamnei Cocoşilă Rus Iuliana Alina prin
care solicită avizul pentru construirea unei terase de-a lungul vitrinei de la cofetăria
societăŃii. În urma analizării adresei de către domnii consilieri aceştia nu avizează
favorabil construirea terasei.
Cererea nr.13288/13.10.2011 a domnului Corinda Răzvan prin care solicită
prelungirea contractului de închiriere al cărui obiect este un teren în suprafaŃă de 8,00
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mp adiacent spaŃiului cu destinaŃia Fast Food, pe care este amenajată o terasă sezonieră
pentru perioada noiembrie 2011-aprilie 20112 cu o chirie lunară de 25% din chiria
lunară plătită în sezonul cald. În urma analizării adresei de către domnii consilieri sunt
de acord cu prelungirea Contractului de închiriere.
Cererea nr.13307/13.10.2011 a domnului Deaconu Florentin prin care
solicită aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru spaŃiul situat în Brad, str
Avram Iancu, nr. 6 PiaŃa Agro-alimentară. Domnul primar Florin Cazacu prezintă
situaŃia juridică a acelui spaŃiu iar în urma discuŃiilor purtate domnii consilieri sunt de
acord cu demararea procedurii de scoatere la licitaŃie a spaŃiului susmenŃionat.
Cererea nr.13358/14.10.2011 a doamnei Barath Marilena prin care solicită
prelungirea contractului de închiriere al cărui obiect este un teren în suprafaŃă de 25,00
mp adiacent spaŃiului cu destinaŃia Fast Food, pe care este amenajată o terasă sezonieră
pentru perioada noiembrie 2011-aprilie 20112 cu o chirie lunară de 25% din chiria
lunară plătită în sezonul cald. În urma analizării adresei de către domnii consilieri sunt
de acord cu prelungirea Contractului de închiriere.
Cererea nr.13360/14.10.2011 a doamnei Dudaş Titiana Georgeta prin care
solicită prelungirea contractului de închiriere al cărui obiect este un teren în suprafaŃă de
18 ,00 mp adiacent spaŃiului cu destinaŃia Restaurant, pe care este amenajată o terasă
sezonieră pentru perioada noiembrie 2011-aprilie 20112 cu o chirie lunară de 25% din
chiria lunară plătită în sezonul cald. În urma analizării adresei de către domnii consilieri
sunt de acord cu prelungirea Contractului de închiriere.
Adresa nr.2759/26.09.2011 a Primăriei Crişcior prin care se înaintează o
copie a HCL nr. 35/2011 a Comunei Crişcior privind aprobarea încetării Contractului
de concesiune nr. 15515/04.12.2007 pentru terenul în suprafaŃă de 2360 mp, înscris în
CF nr. 455N, nr. cadastral 2312 şi CF nr. 456N, nr. cadastral 2314/1, teren situat în
municipiul Brad, sat łărăŃel de care domnii consilieri au luat act.
Adresa nr.13261/13.10.2011 a Primăriei Brad prin care se prezintă Planul de
Cooperare între Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean Hunedoara, Gruparea de Jandarmi
Mobilă Timişoara şi PoliŃia Locală Brad de care domnii consilieri au luat act.
Adresa nr.20/18.10.2011 a doamnei Hărăguş Blandiana prin care solicită
diminuarea chiriei în proporŃie de 25% din chiria stabilită în Contractul nr.
6445/10.05.2011 în perioada extrasezonieră. În urma analizării celor solicitate domnii
consilieri solicită lămurirea situaŃiei juridice a terasei în cauză.
Cererea nr.13613/21.10.2011 a doamnei Năstăsoiu Eli Gabriela prin care
solicită punerea la dispoziŃie a Hotărârii de Consiliu local privind aprobarea
Regulamentului de acordare a Titlului de CetăŃean de onoare de care domnii consilieri
au luat act şi sunt de acord cu punerea la dispoziŃie a hotărârii solicitate.
Adresa nr.6018/21.10.2011 a SPITALULUI MUNICIPAL BRAD prin care se
solicită aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a 3 posturi de cadre medii
sanitare, urmare a adresei nr. 59598/20.10.2011 a Ministerului SănătăŃii -DirecŃia
Organizare şi Politici Salariale prin care se aprobă organizarea concursului pentru
ocuparea unui număr de 3 posturi conform prevederilor legale în vigoare.
Adresa nr.2016/29.09.2011 a FundaŃiei Cultural Umanitare „Henri Coandă”
Oradea prin care se solicită ajutorul Consiliului local de a aproba utilizarea spaŃiilor
şcolare, respectiv una sală de clasă după-amiaza, pentru instruirea teoretică conform
Planului de învăŃământ. În urma analizării adresei domnii consilieri solicită analizarea
celor solicitate în Consiliul de AdministraŃie şi găsirea unei soluŃii.
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Se trece la următorul punct înscris în ordinea de zi şi anume: DIVERSE.
Domnul primar Florin Cazacu aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri faptul că în
cursul zilei de astăzi a avut loc concursul pentru ocuparea a 4 posturi la PoliŃia Locală
Brad şi din păcate nici unul din cei 11 participanŃi la concurs nu a fost admis.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 26.10.2011.

Brad, 26.10.2011.

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Secretar
SUCIU OVIDIU
GALEA MIRELA
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