ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 27 decembrie 2011 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data de
27 decembrie 2011 s-a făcut în data de 21.12.2011 prin DispoziŃia nr. 900/21.12.2011 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 cunoştinŃa 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 21.12.2011, 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 – manager al Spitalului
municipal Brad, domnul Jurca Florin – manager al Spitalului municipal Brad, doamna NiŃă
Adina – administrator special al SC ACVACALOR SA BRAD – în insolvenŃă, domnul
Grosu Adrian – inginer la SC ACVACALOR SA BRAD- în insolvenŃă, 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 30 noiembrie 2011, procesul verbal al şedinŃei de îndată din
data de 3 noiembrie 2011, procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 21 noiembrie şi
procesul verbal din data de al şedinŃei de îndată din data de 29 noiembrie 2011 care se
aprobă cu unanimitate de voturi.
În continuare doamna secretar Galea Mirela îl roagă pe domnul consilier local Ştefan
Bogdan Mihai care a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna decembrie 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 –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind înregistrarea municipiului Brad în Sistemul NaŃional
Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
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3. 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.
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,PIAłA AURULUI” zonei situată
între str. Republicii şi Şcoala Generală ,,Horea, Cloşca şi Crişan” din municipiul Brad – iniŃiat
de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaŃie din partea Partidului Social
Democrat Timiş – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei nou repartiŃii a apartamentului nr. 16 din
blocul 60,sc. 3 etaj 3 de pe str. Aleea Patriei, municipiul Brad fostului chiriaş Heteu
Gheorghe Emil. – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
15/2011 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru sărbătorirea unor evenimente
cultural-artistice, religioase organizate în cursul lunii Decembrie 2011 şi a Revelionului
2012 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,, Bloc 105
garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei alocate din bugetul municipiului
Brad , Clubului Sportiv ,,Armata Aurul Brad” pentru participarea la competiŃiile sportive
până la finele anului 2011 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei alocate din bugetul municipiului
Brad, AsociaŃiei Sportive „Metalul” Crişcior pentru participarea la competiŃiile sportive
până la finele anului 2011 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
12.Informarea nr.16037/2011 privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor de judecată în
care Consiliul local al municipiului Brad este parte.
13. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 5248/13.12.2011 a Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara
- adresa nr.7123/20.12.2011 a Spitalului municipal Brad
14. 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 unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 14 sc. 1
din blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad fostei chiriaşe Mocioiu Felicia
VoichiŃa.
2. Adresa nr.5320/22.12.2011 a SC ACVACALOR SA BRAD – ÎN INSOLVENłĂ
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului Ordinii de
zi, domnul preşedinte de şedinŃă îl supune aprobării cu completările făcute şi cu unanimitate
de voturi este aprobat .
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.
15858/19.12. 2011 al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale prin
care se propune majorare de venituri şi virări de credite de la un capitol bugetar la altul, a
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iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului municipiului
Brad pe anul 2011.
În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2011 se stabileşte în
sumă de 22502 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se majorează cu suma de 110
mii lei la următoarele capitole bugetare:
- capitolul bugetar 03.02 – impozit pe venit cu suma de
10 mii lei
- capitolul bugetar 07.02 – impozite şi taxe pe proprietate cu suma de 17 mii lei
- capitolul bugetar 16.02 – taxe pentru utilizarea bunurilor cu suma de 6 mii lei
- capitolul bugetar 18.02 – alte impozite şi taxe fiscale cu suma de
4 mii lei
- capitolul bugetar 30.02. – venituri din proprietate cu suma de
40 mii lei
- capitolul bugetar 33.02. – venituri din prestări servicii cu suma de
2 mii lei
- capitolul bugetar 35.02. – amenzi, penalităŃi şi confiscări cu suma de
25 mii lei
- capitolul bugetar 36.02 – diverse venituri cu suma de
1 mii lei
- capitolul bugetar 37.02 – transferuri voluntare cu suma de
5 mii lei
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se majorează cu suma de 110
mii lei la următoarele capitole bugetare:
- capitolul bugetar 51.02 – autorităŃi publice cu suma de
5 mii lei
- capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie cu suma de
80
mii lei
- capitolul bugetar 74.02 – protecŃia mediului cu suma de
4 mii lei
- capitolul bugetar 84.02 – transporturi cu suma de
21 mii lei
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se modifică prin virări de
credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
- la capitolul bugetar 51.02 – autorităŃi publice cu suma de
(+)
5 mii lei
- la capitolul bugetar 55.02 – tranzacŃii privind datoria publică cu suma de
(-) 13
mii lei
- la capitolul bugetar 61.02 – ordine publică cu suma de
(-)
10
mii lei
- la capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie cu suma de
(+) 5 mii
lei
- la capitolul bugetar 74.02 – protecŃia mediului cu suma de
(+) 13 mii 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 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 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.170
/2011 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind înregistrarea municipiului
Brad în Sistemul NaŃional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând
cardul bancar.
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 precizează că având în vedere HGR nr.1235/2010 prin
care s-a aprobat realizarea ghişeului virtual de plăŃi, denumit Sistem NaŃional Electronic de
Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), Primăria municipiului
Brad desfăşoară activităŃi de încasare a taxelor şi impozitelor şi are obligaŃia să se
înregistreze în SNEP, conform calendarului stabilit prin HGR nr. 1235/2010, până la finele
anului 2011.
Cheltuielile privind înregistrarea în SNEP şi interfaŃarea inclusiv cele aferente
conectării la acesta, sunt suportate de către instituŃiile publice. Pentru încasarea taxelor şi
impozitelor Primăria municipiului Brad va deschide la furnizorul de servicii de acceptare de
plăŃi electronice, selectat conform legislaŃiei în vigoare, un cont colector unic.
Prin implementarea acestui sistem se vor reduce cheltuielile instituŃiei noastre
generate prin utilizarea sistemului clasic. Totodată eliminarea cozilor la ghişeu şi confortul
cetăŃeanului sunt elemente care trebuie menŃionate ca rezultate rapide, directe şi concrete.
łinând cont de Referatul nr. 15981/20.12.2011 al Serviciului buget, finanŃe,
contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Brad precum şi cele
menŃionate mai sus, a propus iniŃierea unui proiect de hotărâre privind înregistrarea
municipiului Brad în Sistemul NaŃional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor
utilizând cardul bancar .
Comisionul perceput de furnizorii de servicii pentru operaŃiunile de tranzacŃionare
online aferente încasării taxelor şi impozitelor prin intermediul SNEP, nu va depăşi 2% din
valoarea tranzacŃiei şi nu va fi mai mare de 30 lei.
În acest sens Consiliul local Brad va hotărî modul de suportare a comisionului bancar,
care poate fi suportat de către contribuabil, din bugetul local sau procentual din cele două
variante.
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.
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Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că în comisia de buget, finanŃe al
cărei preşedinte este, s-a analizat şi s-a propus ca acest comision să fie plătit de
contribuabili întrucât bugetul este deja redus cu 50% datorită Legii MunŃilor Apuseni.
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.171/2011 privind înregistrarea municipiului Brad în Sistemul NaŃional Electronic de
Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.
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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile făcute de
către Consiliul de AdministraŃie al Şcolii Generale ,,Mircea Sântimbreanu” 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 lunile aprilie, mai, iunie, septembrie şi
octombrie 2011 în sumă de 2109,39 lei conform Anexelor 1,2,3,4 şi 5.
Precizează că în articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus decontarea drepturilor
băneşti de către Centrul bugetar nr. 2 numai după virarea sumelor din bugetul local al
municipiului Brad.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, 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 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.172/2011 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.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii
,,PIAłA AURULUI” zonei situată între str. Republicii şi Şcoala Generală ,,Horea,
Cloşca şi Crişan” 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 Referatul nr.
12381/26.09.2011 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului şi investiŃii din cadrul
Primăriei municipiului Brad prin care se propune atribuirea denumirii ,,PIAłA AURULUI”
zonei situate între str. Republicii şi Şcoala Generală ,,HOREA, CLOŞCA şi CRIŞAN” din
municipiul Brad precum şi Avizul favorabil nr. 4/16.112011 al Comisiei judeŃene de
atribuire de denumiri a judeŃului Hunedoara, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus cele solicitate.
Propune atribuirea acestei denumiri ,,PIAłA AURULUI” în această zonă datorită
faptului că se află situată lângă Muzeul Aurului Brad.
MenŃionează de asemenea că în nomenclatorul stradal al municipiului Brad nu există
această denumire dată nici unei străzi.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, 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.
Domnul primar Florin Cazacu mai precizează că trebuie foarte bine determinat ariarul
în preajma Muzeului Aurului Brad, ar fi trebuit trecut şi str. IndependenŃei şi str. Liceului şi
că acest spaŃiu trebuie să facă obiectul unui proiect arhitectural.
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, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea nr.
173/2011 privind atribuirea denumirii ,,PIAłA AURULUI” zonei situată între str.
Republicii şi Şcoala Generală ,,Horea, Cloşca şi Crişan” din municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind acceptarea ofertei de
donaŃie din partea Partidului Social Democrat Timiş.
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. 132/17.10.2011 s-a adoptat programul de furnizare a energiei termice în SACET
începând cu 01.01.2011.
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Deoarece contractul de furnizare a păcurii către operatorul SC ACVACALOR SA
BRAD a expirat în cursul iernii 2010/2011, în timp ce operatorul a intrat în insolvenŃă, s-a
încercat organizarea unei licitaŃii pentru atribuirea contractului de achiziŃie a 4000 tone
păcură în luna septembrie 2011, însă această licitaŃie a eşuat. Astfel s-a declanşat
organizarea unei noi licitaŃii, în cadrul căreia nu s-a adjudecat nici o ofertă valabilă.
Întrucât sezonul rece începuse, iar presiunile sociale privind furnizarea energiei
termice au început să apară, OrganizaŃia PSD – Filiala Timiş, reprezentată prin preşedintele
Titus Bojin, a oferit prin donaŃie o cisternă de combustibil, în cantitate de 19850,19 kg, în
favoarea Consiliului local Brad, care, în calitatea sa de acŃionar unic la SC ACVACALOR
SA BRAD – ÎN INSOLVENłĂ, a predat-o operatorului, spre consum la Centrala Termică
Gurabarza.
Se precizează că donaŃia făcută nu afectează în nici un fel bugetul local. FaŃă de cele
de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus acceptarea ofertei de
donaŃie autentificată de Biroul Notarilor Publici AsociaŃi Dănilă – Bulgăre Timişoara, sub
nr. 1532/21.12.2011 .
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, 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.
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.
174/2011 privind acceptarea ofertei de donaŃie din partea Partidului Social Democrat
Timiş .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii
a apartamentului nr. 16 din blocul 60,sc. 3 etaj 3 de pe str. Aleea Patriei, municipiul
Brad fostului chiriaş, Heteu Gheorghe Emil
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. 14315/10.11.2011 a
domnului Heteu Gheorghe Emil prin care solicită aprobarea unei noi repartiŃii a
apartamentului nr. 16 sc. 3 etaj 3 din blocul 60 situat pe str. Aleea Patriei din municipiul
Brad, întrucât contractul de închiriere a încetat de drept, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea unei noi repartiŃii susnumitului .
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Pentru datoria de 1324,46 lei faŃă de AsociaŃia de proprietari nr. 6 Brad şi pentru
suma de 527,52 lei faŃă de Primăria municipiului Brad, domnul Heteu Gheorghe Emil a
prezentat câte un grafic de eşalonare, un angajament şi o declaraŃie notarială.
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 Biroului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Brad .
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 175/2011 privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 16
din blocul 60,sc. 3 etaj 3 de pe str. Aleea Patriei, municipiul Brad fostului chiriaş,
Heteu Gheorghe Emil.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 15/2011 .
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 urmare a Referatului
nr.16075/21.12.2011 al Biroului administrarea domeniului public şi privat, prin care se
solicită completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 15/2011 cu o taxă
specială pentru folosinŃa unei săli de clasă pentru activităŃi cu caracter permanent, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.
La stabilirea acestei taxe s-a avut în vedere adresa nr. 2027/29.09.2011 a FundaŃiei
Cultural Umanitară ,,Henri Coandă” Oradea – Şcoala Tehnică Postliceală ,,Henri Coandă”
Brad care solicită închirierea unei săli de clasă din cadrul Colegiului NaŃional ,,Avram
Iancu” Brad pentru cursurile pe care le vor organiza referitor la specializarea de asistent
medical generalist.
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 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.176/2011 privind completarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 15/2011.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume pentru
organizarea unor manifestări cultural-artistice, religioase ce se vor desfăşura în cursul
lunii Decembrie 2011 şi a Revelionului 2012.
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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.
16071/21.12.2011 al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate prin care se solicită alocarea
unor sume pentru desfăşurarea manifestărilor cultural –artistice, religioase care se vor
organiza în cursul lunii decembrie 2011 şi pentru Revelionul 2012, a iniŃiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus alocarea sumei de 25000 lei din bugetul municipiului Brad pe
anul 2011.
AcŃiunile sunt prevăzute în Programul principalelor manifestări cultural educative,
artistice şi sportive din municipiul Brad pe anul 2011 aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 4/2011.
Suma va fi alocată de la capitolul bugetar 51.02 – autorităŃi executive precum şi din
sumele provenite din sponsorizări.
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.
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.
177/2011 privind alocarea unei sume pentru organizarea unor manifestări culturalartistice, religioase ce se vor desfăşura în cursul lunii Decembrie 2011 şi a Revelionului
2012.
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. 90 din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 ca
urmare a predării acesteia de către fostul chiriaş Putuca Constantin, 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 s-a lăsat la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului local Brad să
facă propuneri în acest sens.
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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 urma
analizării cererilor comisia a propus pentru a fi trecute pe buletinele de vot numele a două
persoane dintre cele cu situaŃii sociale deosebite şi anume: Ion Alexandra Roxana şi Hurdea
Florina Claudia. După ce fiecare dintre cele două solicitante care sunt prezente în sală îşi
prezintă pe scurt situaŃiile, doamna secretar Galea Mirela distribuie buletinele de vot pentru
a se putea trece la exprimarea votului secret.
În urma exercitării votului de către domnii consilieri, domnul preşedinte de şedinŃă
împreună cu doamna secretar numără voturile obŃinute de către fiecare şi cu 14 voturi
„pentru” doamna Hurdea Florina Claudia şi 3 voturi „ pentru” doamna Ion Alexandra
Claudia se repartizează garsoniera din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, str.
Spitalului, nr. 2 - doamnei Hurdea Florina Claudia.
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 14 voturi „pentru” doamna Hurdea Florina Claudia
se adoptă Hotărârea nr. 178/2011 privind repartizarea unei garsoniere din imobilul
,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind suplimentarea sumei alocate
din bugetul municipiului Brad, Clubului Sportiv ,,Armata Aurul Brad” pentru
participarea la competiŃiile sportive până la finele anului 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 adresa nr. 72/21.12.2011
a Clubului Sportiv Armata Aurul Brad prin care solicită acordarea sumei de 51.000 lei
pentru continuarea activităŃii sportive în a doua jumătate a anului 2011, a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus suplimentarea sumei alocate din bugetul 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, 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,
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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 Radovici Teofil Emilian precizează că dumnealui este de acord cu
alocarea acestei sume Clubului Sportiv dar, concomitent să fie alocaŃi şi banii cuveniŃi
pentru decontarea transportului la personalul din învăŃământ.
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 13 voturi „pentru”, 4 abŃineri (Radovici
Teofil Emilian, Ştefan Bogdan Mihai, Sim Mihaela Dorina Marcela, Oprişa Ioan Florin) se
adoptă Hotărârea nr.179/2011 privind suplimentarea sumei alocate din bugetul
municipiului Brad , Clubului Sportiv ,,Armata Aurul Brad” pentru participarea la
competiŃiile sportive până la finele anului 2011.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind suplimentarea sumei alocate
din bugetul municipiului Brad, AsociaŃiei Sportive „Metalul” Crişcior pentru
participarea la competiŃiile sportive până la finele anului 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 adresa nr. 51/15.11.2011
a AsociaŃiei Sportive Metalul Crişcior prin care solicită acordarea sumei de 6500 lei pentru
continuarea activităŃii sportive în a doua jumătate a anului 2011, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus suplimentarea sumei alocate din bugetul 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 , 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.
Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită prezentarea unui Raport la final de an care să
cuprindă modul de utilizare a sumelor alocate precum şi performanŃele obŃinute. Domnul
primar Florin Cazacu solicită doamnei secretar să trimită în acest sens adresă atât Clubului
Sportiv „Armata Aurul” Brad cât şi AsociaŃiei Sportive „Metalul Crişcior”.
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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 cu 14 voturi „pentru”, 3
abŃineri (Radovici Teofil Emilian, Sim Mihaela Dorina Marcela, Oprişa Florin Ioan) se
adoptă Hotărârea nr.180/2011 privind suplimentarea sumei alocate din bugetul
municipiului Brad, AsociaŃiei Sportive „Metalul” Crişcior pentru participarea la
competiŃiile sportive până la finele anului 2011.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii
a apartamentului nr. 14 sc. 1 din blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad
fostei chiriaşe Mocioiu Felicia VoichiŃa.
Domnul primar Florin Cazacu solicită retragerea acestui proiect de hotărâre de pe
ordinea de zi datorită întocmirii defectuoase a Graficului de eşalonare de către SC Acvacalor
SA Brad - în insolvenŃă.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 16037/2011 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 cunoştinŃa 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.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian solicită lămuriri cu privire la cauza în care
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului cheamă în judecată Consiliul local şi solicită
obligarea acestuia la plata sumei de 137.636,76 Euro fonduri PHARE şi 186.923,51 RON
cofinanŃare de la bugetul de stat reprezentând finanŃare necuvenită încasată în baza
Contractului de Grant RO 2005/017-539.04.01.01.41.
Domnul primar Florin Cazacu solicită domnului consilier Kiszely Fabius Tiberiu managerul proiectului să prezinte domnilor consilieri situaŃia şi totodată îi solicită să facă
demersuri cât mai urgente pentru angajarea în cauză a unui avocat, menŃionând că în această
cauză este nevoie de un avocat bun iar consilierul juridic al Consiliului local nu poate
reprezenta în instanŃă această cauză, fiind nevoie de un specialist în domeniu deoarece sunt
la mijloc foarte mulŃi bani.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că în cauza de faŃă este vorba
despre o investiŃie care s-a realizat în municipiul Brad, nu este vorba de fraudă ci despre
anumite cheltuieli pe care Ministerul Dezvoltării şi Turismului nu le consideră eligibile
întrucât au fost altfel distribuite în anumite sublinii bugetare datorită faptului că proiectul
bugetului nu a corespuns proiectului tehnic.Mai precizează că a făcut deja demersuri pentru
angajarea unui avocat, a avut câteva discuŃii de principiu şi în funcŃie de răspunsul acestora
va înştiinŃa Consiliul local.
Se trece la următorul punct şi anume Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 5248/13.12.2011 a Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara
prin care se comunică hotărârea Consiliului de AdministraŃie al Inspectoratului Şcolar al
JudeŃului Hunedoara ca urmare a adresei nr. 15160/0.11.2011 prin care se solicită avizul
conform privind reorganizarea reŃelei şcolare pentru anul şcolar 2012-2013. Prin această
hotărâre Inspectoratul JudeŃean Hunedoara nu acordă avizul conform pentru reorganizarea
reŃelei şcolare în municipiul Brad, datorită implicaŃiilor pe care le-ar avea noua reŃea
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propusă, respectiv dificultăŃile în realizarea claselor de început şi în ceea ce priveşte
mişcarea elevilor, restrângerea de activitate a unor cadre didactice, neîncadrarea în
numărul de posturi aprobat de MECTS, de care domnii consilieri au luat act şi solicită
reprezentanŃilor Sindicatului ÎnvăŃământ zona Brad să prezinte un punct de vedere concret cu
ceea ce se doreşte a se face în continuare.
- adresa nr.7123/20.12.2011 a Spitalului municipal Brad prin care se aduce la
cunoştinŃa domnilor consilieri faptul că se impune cu necesitate înfiinŃarea unui
compartiment de reumatologie de 5 paturi în cadrul Spitalului Brad cu precizarea că nu se va
majora numărul total de paturi aprobat de Ministerul SănătăŃii ci va avea loc doar o
redistribuire a acestora pe specialităŃi. Totodată se solicită a se aproba de către Consiliul
local al municipiului Brad transmiterea celor solicitate către Ministerul SănătăŃii în vederea
obŃinerii avizului conform. În urma analizării celor prezentate domnii consilieri cu 17
voturi „pentru” dau aviz de principiu favorabil .
- adresa nr.5320/22.12.2011 a SC ACVACALOR SA BRAD – ÎN
INSOLVENłĂ prin care se prezintă o informare detaliată privind repartizarea consumului
de energie termică livrată către populaŃie, având în vedere că o parte importantă din contori
sunt defecŃi precum şi Procedura proprie de stabilire şi facturare a consumurilor de energie
termică pentru utilizatori aprobată prin HCL nr.150/2007 de care domnii consilieri au luat
act .
Se trece la următorul punct înscris pe Ordinea de zi şi anume DIVERSE.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că în şedinŃa ordinară din luna trecută s-a
aprobat constituirea unei comisii de lucru pentru a implementa cele necesare în vederea
realizării unei investiŃii (o nouă centrală termică). Precizează că săptămâna trecută s-au
întrunit în şedinŃă, au pus pe SEAP AnunŃul de intenŃie aprobat prin HCL şi de comun acord
au stabilit că va trebui să angajeze un consultant. Mai precizează că vor trebui prinşi în
bugetul anului viitor banii care reprezintă contravaloarea plăŃii acestuia. Totodată precizează
că o comisie formată din preşedinte, secretar şi câŃiva membrii se vor deplasa la Bucureşti
pentru a stabilii care dintre cele două modalităŃi concesionare sau parteneriat public privat se
va putea aplica.
Domnul consilier Mureş Mihai urează tuturor consilierilor şi executivului Primăriei
multă sănătate, fericire şi tradiŃionalul „LA MULłI ANI!”.
Domnul delegat sătesc Tomesc Ioan solicită a se face demersuri la Ocolul Silvic
pentru a marca lemn, acum în perioada aceasta precizând că după ce va cădea zăpada va fi
mai greu.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în data de 22 decembrie 2011 a avut o
deplasare la BUCUREŞTI unde a purtat discuŃii legate de municipiul Brad cu domnul Emil
Boc – prim ministru al României, cu doamna Anca Boagiu – ministrul transporturilor, care
i-a comunicat că tocmai citise un memoriu despre situaŃia Gării din Brad, cu doamna Elena
Udrea- ministrul dezvoltării şi turismului şi cu domnul Kelemen Hunor- ministrul culturii
cărora le-a povestit despre situaŃia Muzeului Aurului din Brad.
Mai precizează că poate la şedinŃa de Guvern de astăzi se va aproba şi alocarea de
păcură din fondul de rezervă către SC Acvacalor SA Brad – în insolvenŃă.
Totodată solicită consilierilor acordul pentru a semna dumnealui Contractul de
împrumut de păcură. Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot iar domnii consilieri dau în
unanimitate acordul solicitat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în prima lună a anului viitor se vor aloca
bani pentru decontarea transportului la cadrele didactice.
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Domnul primar Florin Cazacu mai precizează că în noaptea de Revelion, la trecerea
dintre ani va fi organizat un foc de artificii şi o discotecă în aer liber. MulŃumeşte domnilor
consilieri pentru buna colaborare în anul care e pe sfârşite şi urează tuturor un călduros „LA
MULłI ANI!”
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările şedinŃei
ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 27.12.2011.

Brad, 27.12.2011.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Secretar
ŞTEFAN BOGDAN MIHAI
GALEA MIRELA
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