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R O M Â N I A 
JUDEłUL HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL 
MUNICIPIUL BRAD 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 28 februarie 2011  cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data  
de 28 februarie  2011 s-a făcut în data de 23.02.2011 prin DispoziŃia nr. 343/23.02.2011 
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 23.02.2011 conform tabelului 
existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi 16 consilieri locali din toŃi cei  17 consilieri locali în 
funcŃie, 1 consilier fiind absent motivat  (Groza Liviu). 

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 Jurca Florin - manager al Spitalului 
municipal Brad, domnul Verdeş LaurenŃiu –  director economic al Spitalului municipal 
Brad, domnul Ciota Ioan – director medical al Spitalului municipal Brad, doamna Căsălean 
Daniela din partea Sindicatului Spitalului municipal Brad, domnul Fărău Horia – inginer 
şef al SC Acvacalor SA şi  doamna NiŃă Adina - contabil- şef la SC Acvacalor SA Brad .
 Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes   
secretar al municipiului Brad.  

Doamna Epure Agnes - declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal 
constituită şi îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în picioare pentru a audia imnul 
naŃional al României. 

În continuare doamna secretar Epure Agnes supune spre aprobare procesul verbal al 
şedinŃei ordinare din data de 31 ianuarie 2010,  care s-a aprobat cu unanimitate de  voturi.   

Doamna secretar Epure Agnes îl roagă pe domnul consilier Podaru Vasile  care a 
fost ales preşedinte de şedinŃă în luna decembrie 2010 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  constituirea Comisiei locale de ordine publică în 
municipiul Brad– iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 2.  Proiect de hotărâre privind  condiŃiile de organizare şi desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea posturilor vacante de la PoliŃia Locală din municipiul Brad înfiinŃată de la 
data de 01 ianuarie 2011– iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
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 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Brad nr 124/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul 
Primăriei municipiului Brad pentru anul 2011 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al 
municipiului Brad– iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 
4032/02.03.2009 între Consiliul local al municipiului Brad şi A.S.”Michael Autosport” 
Brad şi alocarea unei sume acestei asociaŃii pentru anul 2011 – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 13214/2009 
între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă „Metalul” Crişcior – iniŃiat 
de primarul municipiului Brad. 
 7. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de asociere nr. 11383/2005 
între Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul Sportiv Armata Aurul Brad– iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 
 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui schimb de locuinŃe ANL între doi 
chiriaşi din municipiul Brad– 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  repartizarea unei locuinŃe sociale din imobilul situat 
în Brad, str. Horea,  nr. 10 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 11. 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. 
 12. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191/2005 
privind aprobarea unei cotizaŃii   pentru AsociaŃia  „ Salvital ” Hunedoara – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad.  
 
           13. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:  
 - adresa nr. 1 a SocietăŃii Cultural Patriotice „Avram Iancu” din România –Filiala 
zonală Brad 
 - adresa nr. 473/14.02.2011 a Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad 
 - adresa nr. 960/16.02.2011  a DirecŃiei de Sănătate Publică a JudeŃului 
Hunedoara 
 - adresa nr. 781/10.02.2011 a Spitalului municipal Brad 
 - adresa nr.3613/18.02.2011 a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 
TIMIŞOARA  
 - adresa nr. 1392/21.02.2011 a InstituŃiei Prefectului JudeŃul Hunedoara 
 - adresa nr. 2462/18.02.2011 a SC APA PROD SA DEVA 
 - adresa nr. 537/22.02.2011 a SP Activ Insolv Expert IPURL 
 - adresa nr. 521/31.01.2011 a Spitalului municipal Brad 
 
            14. Diverse 

 
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea sau 

completarea  Proiectului Ordinii de zi. 
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că solicită completarea proiectului   ordinii 
de zi cu: 

1. Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 145/2007 
privind aprobarea contribuŃiei financiare la  AsociaŃia  „ Salvital ” Hunedoara pentru 
salarizarea şi echiparea personalului paramedical preluat de la Primăria municipiului Brad. 
 2. Protocol de aderare la Grupul de Suport al Proiectului Roşia Montană. 
 

Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerile făcute de domnul primar 
Florin Cazacu şi cu unanimitate de voturi se aprobă completarea proiectului ordinii de zi . 

Nemaifiind alte propuneri domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul 
ordinii de zi  împreună cu completările propuse  care este aprobat cu unanimitate de voturi.    

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei locale 

de ordine publică în municipiul Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 

da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de iniŃiator.  
Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin Hotărârea Consiliului local nr. 

3/2011 s-a înfiinŃat PoliŃia locală a municipiului Brad prin reorganizarea PoliŃiei 
Comunitare, în baza Legii nr. 155/2010 şi a HGR. nr. 1332/2010 .  

Cele două acte normative mai susmenŃionate stipulează ca după înfiinŃarea PoliŃiei 
locale să se constituie Comisia locală de ordine publică prin hotărâre de consiliu şi totodată 
să se aprobe un Regulament de organizare şi funcŃionare al Comisiei locale de ordine 
publică. 

FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat un proiect de hotărâre prin care a propus constituirea 
Comisiei locale de ordine publică  formată  din 7 persoane şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcŃionare a Comisiei locale. 

Precizează  că din Comisia locală de ordine publică face parte primarul municipiului 
Brad, şeful PoliŃiei municipiului Brad, şeful PoliŃiei locale a municipiului Brad (în 
momentul de faŃă locŃiitorul şefului până la ocuparea postului de şef PoliŃie locală), 
secretarul municipiului Brad şi trei consilieri locali. 

Totodată a propus ca secretariatul Comisiei locale de ordine publică să fie asigurat 
de către Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad. 

 Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile art. 28, 29 şi 30 din Legea nr. 155/2010 
a PoliŃiei locale,  a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2011 privind înfiinŃarea PoliŃiei Locale  
în municipiul Brad prin reorganizarea PoliŃiei Comunitare 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.  
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Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de 
hotărâre prezentat.  

Domnul consilier Podaru Vasile propune ca din Comisia locală de ordine publică să 
facă parte domnul consilier Mureş Mihai – propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul consilier Radovici Emilian Teofil propune ca din Comisia locală de ordine 
publică să facă parte domnul consilier Ştefan Bogdan Mihai – propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Domnul consilier  Mureş Mihai  propune ca din Comisia locală de ordine publică să 
facă parte domnul consilier Ciur Gheorghe  – 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 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Groza Liviu) se adoptă Hotărârea nr.23/2011 privind  constituirea Comisiei 
locale de ordine publică în municipiul Brad 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind condiŃiile de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de la PoliŃia Locală din 
municipiul Brad înfiinŃată de la data de 01 ianuarie 2011. 

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 prin Hotărârea consiliului local al 
municipiului Brad nr. 3/2011 s-a aprobat înfiinŃarea PoliŃiei Locale Brad prin reorganizarea 
PoliŃiei Comunitare Brad . 
 MenŃionează că odată cu înfiinŃarea PoliŃiei Locale Brad s-a aprobat şi structura 
organizatorică a acesteia care este formată din 15 posturi de  funcŃionari publici şi un post 
de natură contractuală. 
 Din cele 16 posturi 10 posturi sunt ocupate iar 6 posturi sunt vacante. Din cele 6 
posturi vacante 5 sunt de funcŃionari publici care pot fi scoase la concurs doar cu aprobarea 
AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici Bucureşti. 
 Întrucât în Legea nr. 155/2010  privind PoliŃia Locală şi în HGR nr. 1332/2010 
privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale se 
stipulează că la propunerea primarului Consiliul local aprobă condiŃiile de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante  în coroborare cu prevederile 
Legii nr. 188/1999  privind Statutul funcŃionarilor publici, a  iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus aprobarea condiŃiilor de organizare şi desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea postului de şef PoliŃie Locală Brad cât şi condiŃiile de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea celor 4 posturi de poliŃişti locali de execuŃie.               

  În susŃinerea propunerii  invocă  prevederile  Legii nr. 155/2010 a PoliŃiei locale, a 
prevederilor  art. 9 din  HGR nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale, a Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcŃionarilor publici şi a HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 



 5 

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 precizează că pentru ocuparea posturilor vacante 
inclusiv pentru postul vacant de conducere de şef serviciu al PoliŃiei locale Brad s-au 
stabilit condiŃii drastice de participare şi doreşte maximă transparenŃă în examinarea 
concurenŃilor. Mai precizează că doreşte promovarea oamenilor tineri pentru a crea o 
structură cu adevărat profesionistă care să schimbe mentalitatea şi atitudinea cetăŃenilor în 
ceea ce priveşte respectarea prevederilor legislative. 

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că ar fi bine dacă din comisia de concurs 
ar face parte şi un reprezentant al Consiliului Local. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că în conformitate cu prevederile Legii nr 
188/1999 a funcŃionarului public, cu modificările şi completările ulterioare,  din comisia de 
concurs pentru ocuparea posturilor de funcŃionari publici va face parte un reprezentant al 
ANFP Bucureşti, sau dacă nu este reprezentant al  ANFP Bucureşti  aceştia vor desemna 
un reprezentant al InstituŃiei Prefectului sau un reprezentant al Consiliului JudeŃean  
precum şi din funcŃionari publici din cadrul Primăriei municipiului Brad( nici măcar 
viceprimarul nu poate face parte).  

Domnul consilier Podaru Vasile precizează că poate ar fi bine dacă s-ar inversa 
ordinea condiŃiilor de participare la concurs. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că stabilirea condiŃiilor de organizare şi de 
desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de funcŃionari publici se face cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că acest examen este o responsabilitate 
deosebit de mare deoarece o angajare nepotrivită poate duce la consecinŃe nedorite  dând 
exempu pe fostul PoliŃist comunitar Bulz Eliodor Adin care a cedat psihic după vreo doi 
ani de activitate, după ce examenul scris l-a luat cu notă maximă. 

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.  

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat ( Groza Liviu) se adoptă Hotărârea nr.24/2011  privind condiŃiile de organizare 
şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de la PoliŃia Locală 
din municipiul Brad înfiinŃată de la data de 01 ianuarie 2011. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Brad nr 124/2010 privind aprobarea Planului de 
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ocupare a funcŃiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru 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  prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
124/2010 s-a aprobat Planul de ocupare al funcŃiilor publice din cadrul Primăriei 
municipiului Brad pentru anul 2011, Plan care a fost transmis la ANFP Bucureşti. 
 Întrucât cu data de 01 ianuarie 2011 s-a înfiinŃat PoliŃia Locală Brad prin 
reorganizarea PoliŃiei Comunitare Brad – structură care a fost inclusă în Planul de ocupare 
al funcŃiilor publice aprobat pentru anul 2011, ne obligă să modificăm  Hotărârea nr. 
124/2010  sens în care a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  aprobarea  
noului Plan de ocupare a funcŃiilor publice în care este inclusă structura PoliŃiei Locale 
Brad. 

 Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul FuncŃionarilor Publici, republicată şi ale Ordinului Preşedintelui AgenŃiei 
NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice. 

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  
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 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat 
(Groza Liviu), se adoptă Hotărârea nr.25/2011 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului local al municipiului Brad nr 124/2010 privind aprobarea Planului de 
ocupare a funcŃiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 
2011. 
 

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 
februarie 2011 s-a identificat o suprafaŃă de 182 mp de  teren situat în intravilanul 
municipiului Brad pe str. Republicii înscris în CF nr. 61486, nr. cadastral 61486, a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a  propus trecerea acestui teren  în domeniul privat 
al municipiului Brad. 
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         Mai precizează că terenul  nu a fost revendicat nici la Legea nr. 10/2001 şi nici la 
legile fondului funciar.                

  În susŃinerea propunerii  invocă  prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul 
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de 
hotărâre prezentat. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul  Compartimentului  patrimoniu  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad.  

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi  cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat 
(Groza Liviu) se adoptă Hotărârea nr.26/2011 privind completarea inventarului 
domeniului privat al municipiului Brad 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea contractului 

de asociere nr. 4032/02.03.2009 între Consiliul local al municipiului Brad şi 
A.S.”Michael Autosport” Brad şi alocarea unei sume acestei asociaŃii pentru 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  prin adresa nr. 1/17.01.2011 AsociaŃia 
„MICHAEL AUTOSPORT” Brad solicită prelungirea contractului de asociere între 
Consiliul local al municipiului Brad şi această asociaŃie până la finele anului 2011 precum 
şi un sprijin financiar pentru a participa la competiŃiile sportive în cadrul campionatului 
naŃional de raliuri şi viteză pe trasee montane  grupa A în anul 2011. 

În acest sens a  iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus prelungirea 
Contractului de asociere nr. 4032/02.03.2009 între Consiliul local al municipiului Brad şi 
AS „ Michael Autosport” Brad  până la finele anului 2011 precum şi alocarea sumei de 5 
mii lei din bugetul local al municipiului Brad de la capitolul „cultură, recreere, religie” 
respectiv subcapitolul „sport”. 
 În susŃinerea propunerii invocă prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 69/2000 a educaŃiei 
şi sportului cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier 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 
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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 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat 
(Groza Liviu) se adoptă Hotărârea nr. 27/2011 privind prelungirea contractului de 
asociere nr. 4032/02.03.2009 între Consiliul local al municipiului Brad şi A.S.”Michael 
Autosport” Brad şi alocarea unei sume acestei asociaŃii pentru anul 2011 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea Contractului 

de asociere nr. 13214/2009 între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia 
Sportivă „Metalul” Crişcior. 

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. 1/10.01.2011 
a  AsociaŃiei Sportive „Metalul” Crişcior  prin care se solicită  prelungirea contractului de 
asociere încheiat între Consiliul local Brad şi AsociaŃia Sportivă „Metalul” Crişcior pe anul 
2011 precum şi alocarea unui sprijin financiar  pentru a participa la competiŃiile sportive în 
anul 2011, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus prelungirea contractului 
de asociere nr. 13214/2009 cu încă un an precum  şi alocarea sumei de 20 mii lei din 
bugetul local al municipiului Brad de la capitolul „cultură, recreere, religie” respectiv 
subcapitolul „sport”.  

Invocă  în susŃinerea propunerii  prevederile Legii educaŃiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi a HGR nr. 884/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziŃiilor Legii nr. 69/2000 .  

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. 
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Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru” 1 consilier absent motivat 
(Groza Liviu), se adoptă Hotărârea nr.28/2011 privind prelungirea Contractului de 
asociere nr. 13214/2009 între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia 
Sportivă „Metalul” Crişcior. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea Contractului 

de asociere nr. 11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul Sportiv 
Armata Aurul Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 
da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de iniŃiator.   
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin adresa nr 5/12.01.2011 Clubul 
Sportiv Armata Aurul Brad  solicită prelungirea Contractului de asociere nr.11383/2005 
între Consiliul local al municipiului Brad şi acest club până la finele anului 2011 precum şi 
un sprijin financiar pentru a participa la competiŃiile sportive din anul 2011.  

Mai precizează că în acest sens a iniŃiat acest proiect de hotărâre prin care a propus 
prelungirea Contractului de asociere nr. 11383/2005 între Consiliul local al municipiului 
Brad şi Clubul Sportiv Armata Aurul Brad până la finele anului 2011 precum şi alocarea 
sumei de 65 mii lei din bugetul local al municipiului Brad. Invocă  în susŃinerea propunerii  
prevederile Legii educaŃiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a HGR nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 
dispoziŃiilor Legii nr. 69/2000 .  

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  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat 
(Groza Liviu),  se adoptă Hotărârea nr. 29/2011 privind  prelungirea Contractului de 
asociere nr. 11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi Clubul Sportiv 
Armata Aurul Brad. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea unui schimb de 
locuinŃe ANL între doi chiriaşi din municipiul Brad. 
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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 cererea  nr. 
2414/10.02.2011 a doamnei Cristea Paula Nicoleta precum şi cererea nr. 2418/10.02.2011 
a doamnei DrăghiŃă  Hajnalka - Csilla  locatare ale blocului ANL  de pe  str. Dacilor,  prin 
care au solicitat aprobarea  schimbului de locuinŃe deŃinute de către cele două familii a 
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  aprobarea  schimbului de locuinŃe 
între familiile  celor două petiŃionare. 

Mai precizezază că doamna Cristea Paula Nicoleta deŃine contractul de închiriere nr. 
18879/2010 pe locuinŃa nr. 18, sc B, et. III din blocul ANL, str. Dacilor  fiind compusă din 
două camere, iar doamna Hajnalka-Csilla deŃine contractul de închiriere nr. 18904/2010 pe 
locuinŃa nr. 6  sc. B etaj I din  blocul ANL str. Dacilor  compusă dintr-o singură cameră. 

MenŃionează că doamna Cristea Paula Nicoleta solicită acest schimb din motive 
financiare. 

În susŃinerea propunerii  invocă  prevederile art. 33 din Legea locuinŃei nr. 114/1996 
republicată, precum şi prevederile art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 2, 17 şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215 /2001, republicată. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier 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 Mureş Mihai solicită să se manifeste o atenŃie sporită în astfel de 
cazuri ca nu cumva chiriaşii să facă aceste schimburi  în favoarea unor beneficii financiare, 
să nu cumva să  facă o afacere din acest schimb de locuinŃe. 

Domnul primar Florin Cazacu solicită să se facă controale mai dese la blocurile 
ANL şi să se mai stabilească un criteriu în baza căruia dacă în timp de 3 luni de zile nu au 
locuit acolo să se rezilieze  contractele. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul Compartimentului  patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad. 

 Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Groza Liviu) se adoptă Hotărârea nr.30/2011 privind aprobarea unui schimb 
de locuinŃe ANL între doi chiriaşi din municipiul Brad. 
 

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. 32  din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere situat în Brad str. Spitalului nr. 2 ca 
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urmare a predării acesteia de către fosta chiriaşă Drăgan Raveca,  a iniŃiat prezentul proiect 
de hotărâre prin care a  propus repartizarea  acesteia  domnului  Roşescu Gheorghe. 
 A propus repartizarea acestei garsoniere domnului Roşescu Gheorghe întrucât  
susnumitul  s-a prezentat în audienŃe la Primarul municipiului Brad în repetate rânduri, 
solicitând repartizarea unei locuinŃe, motivând că locuieşte pe str. Horea, nr. 35, într-un 
imobil retrocedat Bisericii Reformate şi este somat să-l părăsească.  
  Invocă în susŃinerea propunerii   prevederile Legii nr. 114/1996, a Legii nr. 241/2001 
pentru aprobarea O. U. G. nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 
pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe şi a H. G. R. nr. 310/2007 pentru actualizarea 
tarifului lunar al chiriei(lei/mp) practicat pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe aparŃinând 
domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor administrativ – teritoriale ale 
acestuia, precum şi pentru locuinŃele de serviciu, locuinŃele de intervenŃie şi căminele 
pentru salariaŃi ale societăŃilor comerciale, companiilor naŃionale, societăŃilor naŃionale şi 
regiilor autonome. 

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 în cursul zilei de vineri 
25.02.2011 a apărut un caz deosebit şi anume  a unui cetăŃean care locuia în casa bunicii lui 
în Valea Brad dar după decesul bunicii  a fost dat afară de către fraŃii mamei sale. Mai 
precizează că petentul se numeşte Grozav Nicolae Domin, este unul din muncitorii serioşi 
ai firmei de pavaje cu care Primăria are  încheiat contract şi ca atare dumnealui propune ca 
şi acest cetăŃean să fie trecut pe buletinele de vot. Totodată menŃionează că decesul bunicii 
petentului a survenit după depunerea materialelor de şedinŃă şi după încheierea proiectului 
ordinii de zi. 
 Doamna secretar Epure Agnes distribuie buletinele de vot cu cele două nume 
Roşescu Gheorghe şi Grozav Nicolae Domin. Se tredce la vot secret iar în urma numărării 
buletinelor de vot de către doamna secretar Epure Agnes împreună cu domnul preşedinte 
de şedinŃă s-a  aprobat cu 14 voturi „pentru” , 2 buletine de vot nule şi 1 consilier absent 
(Groza Liviu)  repartizarea garsonierei  nr.32 din Blocul 105 Garsoniere de pe str. 
Spitalului domnului Grozav Nicolae Domin. 
 Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel solicită  ca la astfel de proiecte de hotărâri să 
se depună Lista cu priorităŃi actualizată a solicitanŃilor de locuinŃe sociale pentru a putea fi 
analizate şi discutate de către Comisia de specialitate a Consiliului local, aşa cum se făcea 
şi până acum.  

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul  Compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad. 
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În urma votului secret s-a adoptat  Hotărârea nr.31/2011 privind repartizarea  
unei garsoniere din imobilul „Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului,     
nr. 2. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  repartizarea unei locuinŃe 
sociale din imobilul situat în Brad, str. Horea,  nr. 10 

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 o 
locuinŃă socială în suprafaŃă de 47 mp din imobilul situat în Brad, str. Horea, nr. 10 a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea acesteia  familiei numitei 
Tobiaş  Nadia Liliana. 
 Mai precizează  că doamna Tobiaş Nadia Liliana locuieşte împreună cu cei 4 copii şi 
soŃul acesteia Tobiaş Cornel Claudiu  într-un imobil  retrocedat Bisericii Reformate şi sunt 
somaŃi să-l părăsească. 
  Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile Legii nr. 114/1996, a Legii nr. 241/2001 
pentru aprobarea O. U. G. nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 
pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe şi a H. G. R. nr. 310/2007 pentru actualizarea 
tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe 
aparŃinând domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor administrativ – 
teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinŃele de serviciu, locuinŃele de intervenŃie şi 
căminele pentru salariaŃi ale societăŃilor comerciale, companiilor naŃionale, societăŃilor 
naŃionale şi regiilor autonome. 

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.  

Doamna secretar Epure Agnes distribuie buletinele de vot pe care este trecut numele 
doamnei Tobiaş Nadia Liliana. Se tredce la vot secret iar în urma numărării buletinelor de 
vot de către doamna secretar Epure Agnes împreună cu domnul preşedinte de şedinŃă s-a  
aprobat cu 16 voturi „pentru” , şi 1 consilier absent (Groza Liviu)  repartizarea locuinŃei 
nr.7 din imobilul situat pe str. Horea, nr.10 doamnei Tobiaş Nadia Liliana. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul  Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad. 

 În urma votului secret s-a adoptat Hotărârea nr.32/2011 privind  repartizarea 
unei locuinŃe sociale din imobilul situat în Brad, str. Horea,  nr. 10 
 

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. 
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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 propunerile făcute de 
către Consiliile de AdministraŃie ale Colegiului NaŃional,, Avram Iancu” Brad şi ale 
GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad, de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare pe 
mijloacele de transport în comun personalului didactic,  care se deplasează de la localitatea 
de domiciliu la locul de muncă (în municipiul Brad) şi retur, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenŃionat pe 
lunile decembrie 2010 şi ianuarie 2011 în sumă totală de 1.747.20  lei după cum urmează:  

- Colegiul NaŃional ,,Avram Iancu” Brad      1165,20 lei 
- Şcoala Generală ,, Mircea  Sântimbreanu” Brad                  365      lei  
- GrădiniŃa ,,Floare de ColŃ” Brad                  217      lei  
Precizează că în articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus decontarea drepturilor 

băneşti de către cele două Centre bugetare numai după virarea sumelor din bugetul local al 
municipiului Brad. 
 MenŃionează că decontarea transportului pentru personalul didactic se face în baza 
art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi 
completările ulterioare şi a prevederilor art. 51 din Contractul colectiv de muncă unic la 
nivelul Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara pe 2009-2010. 
 Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind 
Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 
51 din Contractul colectiv de muncă unic la nivelul Inspectoratului Şcolar al judeŃului 
Hunedoara 2009 – 2010.  

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 primar Florin Cazacu precizează că începând cu luna februarie nu se va mai 
deconta transportul pentru cadrele didactice deoarece prevederile legale în temeiul cărora 
se acordau aceste drepturi băneşti au fost abrogate prin noua lege a educaŃiei iar începând 
cu luna martie 2011 când se opreşte furnizarea agentului termic va face tot posibilul  să 
aloce bani Centrelor bugetare pentru a ajunge la zi cu decontarea transportului pentru 
cadrele didactice.  

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  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Groza Liviu) se adoptă Hotărârea nr. 33/2011 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  pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 191/2005 privind aprobarea unei cotizaŃii   pentru AsociaŃia  „ 
Salvital ” Hunedoara 

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. 
90/16.02.2011 a AsociaŃiei  „ Salvital ” Hunedoara - OrganizaŃie Non - guvernamentală de 
dezvoltare intercomunitară pentru susŃinerea şi  finanŃarea SMURD  Hunedoara  prin care 
se solicită modificarea cotizaŃiei virate asociaŃiei în funcŃie de numărul locuitorilor din 
municipiul Brad,  a  iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea  
art.1 din HCL nr. 191/2005. 
 Precizează că prin hotărârea  consiliului local  nr. 191/2005 a fost stabilită o cotizaŃie 
de 1000 de ron/trimestru iar în momentul de faŃă a propus achitarea din bugetul 
municipiului Brad a unei cotizaŃii în cuantum de  5 lei/locuitor/an  aşa cum s-a stabilit în 
Adunarea Generală a AsociaŃiei  „  SALVITAL”. 
 MenŃionează că numărul locuitorilor municipiului Brad dat de către DirecŃia de 
Statistică a JudeŃului Hunedoara este de 15 727 locuitori de unde rezultă o cotizaŃie pe anul 
2011 de  78635 lei. 
 Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a HCL nr.31/2005 privind 
asocierea Consiliului local al municipiului Brad cu alte autorităŃi şi instituŃii publice  pentru 
constituirea AsociaŃiei „Salvital” Hunedoara. 

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 specaialitate  al primarului municipiului Brad. 

 Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier  absent motivat 
(Groza Liviu)  se adoptă  Hotărârea nr. 34/2011 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 191/2005 privind aprobarea unei cotizaŃii pentru AsociaŃia  „ 
Salvital ” Hunedoara. 

  
 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru revocarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 145/2007 privind aprobarea contribuŃiei financiare la  AsociaŃia  
„ Salvital ” Hunedoara pentru salarizarea şi echiparea personalului paramedical 
preluat de la Primăria municipiului Brad. 
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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 prin adresa nr. 90/16.02.2011  AsociaŃia 
„Salvital” Hunedoara a solicitat modificarea cotizaŃiei pentru această asociaŃie de la 1000 
lei/trimestru (4000 lei/an) la 5lei/locuitor/an ceea ce presupune o contribuŃie anuală de 
78.635 lei.  
 Precizează că Primăria municipiului Brad în afară de cotizaŃia stabilită de 4000 lei 
/an a mai virat o contribuŃie de  20384 lei reprezentând susŃinerea financiară a unui 
paramedic şi rata în leasing pentru o ambulanŃă în valoare de 79.020 lei/an  (în total o 
contribuŃie anuală de 103.404 lei). 
 MenŃionează că în condiŃiile în care cotizaŃia anuală  creşte la 78.635 lei din lipsa 
fondurilor financiare la buget nu  exista posibilitatea de a mai susŃine financiar paramedicul 
fapt pentru care a  iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus revocarea HCL 
nr. 145/2007 prin care  s-a hotărât de fapt susŃinerea unui paramedic din cadrul AsociaŃiei 
„Salvital”. 
 Precizează că în urma revocării HCL nr. 145/2007 din bugetul  municipiului Brad 
vor fi virate doar cotizaŃia în sumă de 78.635 lei şi leasingul la autoutilitară în sumă de 
79.020 lei (total 157.655 lei/an).                                                                                                                                                         
           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 Radovici Teofil Emilian întreabă cine va fi proprietarul acestei 
autoutilitare Smurd după încetarea leasingului.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că această autoutilitară va aparŃine 
AsociaŃiei Salvital deoarece la achiziŃionarea acestei autoutilitare este şi contribuŃia 
Consiliului JudeŃean Hunedoara. 

Domnul consilier Radovoci Emilian Teofil precizează că ar fi bine dacă 
administraŃia locală ar deveni proprietar şi ar preda autoutilira în folosinŃă gratuită 
AsociaŃiei SALVITAL. 

Domnul consilier local Leaha Ştefan Dorel solicită să i se precizeze de ce 
autoutilitara finanŃată de Consiliul local Brad nu este echipată cu modul de descarcerare. 

 Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că valoarea dotărilor 
suplimentare nu a fost inclusă în contractul de achiziŃie, iar domnul primar Florin Cazacu 
menŃionează că  în judeŃul Hunedoara doar un număr de 2 sau 3 autoutilitare dispun de 
acest modul iar în caz de nevoie pentru zona Brad se deplasează autoutilitara din Deva. 

Domnul consilier Duşan  Gheorghe Adrian întreabă cum s-a ajuns la această 
cotizaŃie . 



 16 

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că această cotizaŃie s-a stabilit în 
şedinŃă AGA a AsociaŃiei Salvital din luna ianuarie 2011 şi că nivelul acestei cotizaŃii este 
atât de mare întrucât include şi contribuŃia bugetului local la finanŃarea paramedicului. 

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. 

 Nemai fiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”,  1 consilier absent 
motivat (Groza Laiviu) se adoptă Hotărârea nr. 34/2011  pentru revocarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 145/2007 privind aprobarea contribuŃiei financiare la  AsociaŃia  
„ Salvital ” Hunedoara pentru salarizarea şi echiparea personalului paramedical 
preluat de la Primăria municipiului Brad. 
 

Se trece la următorul punct şi anume:  
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese: 

   
 - adresa nr. 1 a SocietăŃii Cultural Patriotice „Avram Iancu” din România –
Filiala zonală Brad. Preşedintele de şedinŃă prezintă solicitarea SocietăŃii Avram Iancu 
pentru aprobarea sediului în incinta Casei de Cultură, care să aibă doar caracter provizoriu 
pentru a se putea înregistra juridic la grefa Judecătoriei Brad.  
 Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile solicită o intervenŃie în cardul căreia 
precizează că instituŃia Casei de Cultură are alte funcŃiuni publice şi propune aprobarea 
unui sediu în imobilul nr. 12, str. Cuza Vodă care va deveni disponibil în cursul lunii 
martie 2011. 
 Consiliul local al municipiului Brad avizează această propunere . 
 
 - adresa nr. 473/14.02.2011 a Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad 
referitoare la condiŃiile impuse de DSP Hunedoara pentru autorizarea Şcolii primare 
łărăŃel. Ia cuvântul domnul viceprimar care precizează că măsurile impuse pe linie de 
reabilitare a clădirii şi racordul la utilităŃi se pot îndeplini începând cu trimestrul III prin 
alocarea unor sume din bugetul local,  rămânând neîndeplinită doar condiŃia de distanŃă 
faŃă de cimitir.  Se consimte că Şcoala generală łărăŃel poate să funcŃioneze în continuare 
fără a intra în Programul de restructurare. 
 

- adresa nr. 960/16.02.2011  a DirecŃiei de Sănătate Publică a JudeŃului 
Hunedoara prin care  se comunică răspunsul Ministerului SănătăŃii cu privire la acordarea 
tichetelor de masă pentru  personalul din cadrul Spitalului municipal Brad şi adresa nr. 
781/10.02.2011 a Spitalului municipal Brad prin care se aduce la cunoştiinŃa 
deliberativului faptul  că există disponibilă suma de 35,00 mii lei, sumă care poate fi 
utilizată pentru acordarea a maxim 17 bonuri de masă/ persoană. Mai solicită introducerea 
în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2011 şi respectiv trimestrului I 2011 a 
sumei de 35,00 mii lei pentru tichete de masă. 
 Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că dumnealui s-a ducumentat 
la MS şi la DSP şi conform Legii finanŃelor publice Spitalul este considerat ca instituŃie 
publică finanŃată integral din venituri proprii, astfel încât poate beneficia de tichete de 
masă, cu condiŃia expresă să nu depăşească 70% cheltuieli de personal din cheltuieli totale 
şi să aibă prevederi bugetare cu acestă destinaŃie. Întrucât bugetul aprobat la 31.01.2011 nu 
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prevede alocaŃii pentru tichete de masă, acestea nu pot fi acordate chiar dacă s-a creat 
disponibil financiar. Mai precizează că bugetul Spitalului a fost proiectat pe baza 
contractului încheiat cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate aferent trim I şi consideră că 
este oportun să se urmărească încadrarea în prevederile acestui contract, iar concluzia 
privind acordarea de tichete să se definitiveze după încheierea financiară a trimestrului. 
 Domnul consilier Mureş Mihai precizează că în perioada de criză şi de 
instabilitate organizatorică pe care le traversează toate spitalele din Ńară, nu este oportună 
forŃarea acordării de tichete cu preŃul restructurării de personal sau chiar a reconversiei 
Spitalului. 
 Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian, adresându-se liderei de sindicat din 
Spital – doamna Căsălean Dana, afirmă că deliberativul este de aceeaşi parte cu salariaŃii şi 
nu obstrucŃionează în nici un fel acordarea drepturilor de personal cuvenite.Insistă să se 
transmită acest mesaj tuturor salariaŃilor Spitalului şi să se înŃeleagă că, deşi este legal, nu 
este oportun să se acorde tichete de masă până la clarificarea formulei organizatorice la 
Spital. 
 Domnul Verdeş LaurenŃiu - director al Spitalului municipal Brad afirmă că va 
trebui să se revină la vechiul sistem de rectificare bugetară cu caracter lunar pentru luna 
expirată, întrucât numai atunci se cunoaşte capacitatea de plată a CJASS pentru prestaŃiile 
medicale executate.  
 Domnul primar Florin Cazacu face apel la conducerea Spitalului şi către Sindicat 
să găsească împreună cu DSP modalitatea legală de rectificare a bugetului înainte de trim 
III al anului astfel încât să nu mai apară disfuncŃiuni de acest gen. Totodată atrage atenŃia 
conducerii executive şi sindicale de a întrona dişciplină în muncă la toate nivelurile, 
întrucât a constatat unele neglijenŃe în serviciu. Promite sprijin ori de câte ori acesta este 
solicitat în mod justificat şi în limitele fondurilor disponibile. 
 
 - adresa nr.3613/18.02.2011 a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 
TIMIŞOARA  prin care se înaintează  tarifele actualizate în funcŃie de nivelul indicelui 
preŃurilor de consum general prevăzut în Buletinul Statistic de PreŃuri, tarife care se vor 
aplica începând cu data de 01.03.2011. 
 Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că operatorul de salubrizare 
propune majorarea tarifelor cu indicele de inflaŃie de 7-8 % fără a lua în calcul eficienŃa 
economică a investiŃiei ECO Brad care realizează unele venituri cu implicare directă 
asupra reducerii tarifelor. Propune domnilor consilieri să fie de acord cu emiterea unei 
solicitări oficiale de recalculare a tarifelor de salubruzare Ńinând cont şi de veniturile care 
se realizează prin valorificarea  fracŃiunilor de deşeuri supuse pieŃei. 
 
 - adresa nr. 1392/21.02.2011 a InstituŃiei Prefectului JudeŃul Hunedoara prin  
care se solicită punctul de vedere în legătură cu reorganizarea Spitalului municipal Brad de 
care domnii consilieri au luat act, inclusiv de răspunsul formulat de conducerea Spitalului, 
potrivit căruia nu sunt propuneri de reorganizare. 
 
 - adresa nr. 2462/18.02.2011 a SC APA PROD SA DEVA prin care se 
precizează că aprobarea Master Planului în Consiliul local este opŃională  de care domnii 
consilieri au luat act. Acest document nefiind supus analizei şi aprobării Consiliului local, 
domnul viceprimar pune la dispoziŃie lista principalelor obiective ale viitoarei investiŃii 
multianuale. Domnii consilieri iau act de această listă. 
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 - adresa nr. 537/22.02.2011 a SP Activ Insolv Expert IPURL prin care se 
solicită emiterea unui  unui bilet la ordin de către SC Acvacalor SA Brad furnizorului de 
păcură SC Alson Com Trading SRL, pentru suma de 750 mii lei, fără dată scadentă, 
avalizat de Primăria municipiului Brad, semnat pentru avalizare de primarul municipiului 
Brad, de care domnii consilieri au luat act cu precizarea că prevederile legale în vigoare nu 
permit avalizarea  de Consiliul local fără avizul prealabil al Comisiei NaŃionale de avizare 
a împrumuturilor locale. 
 Domnul primar Florin Cazacu informează că biletul la ordin a fost depus la 
furnizor cu semnăturile legale ale SC Acvacalor SA Brad, urmând ca acesta să fie retras la 
data încasării la bugetul local a compensaŃiei unitare de 45% din valoarea combustibilului, 
care urmează să fie aprobată prin Ordin al ministrului în sumă de 948 mii lei. 
 
 - adresa nr. 521/31.01.2011 a Spitalului municipal Brad  prin care se solicită 
aprobarea înfiinŃării unui birou de informatică cu şef birou şi încă doi specialişti în 
componenŃă. 
               Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile solicită conducerii Spitalului să precizeze 
dacă există prevederi bugetare acoperitoare pentru plusul de cheltuieli de personal aferent. 
 Domnul Verdeş LaurenŃiu - director economic al Spitalului municipal Brad 
confirmă existenŃa acestor sume în buget şi precizează că înfiinŃarea acestui birou este 
benefică întrucât a permis rezilierea contractului cu o firmă de specialitate care a comportat 
cheltuieli cu mult mai mari. 
 Doamna secretar Epure Agnes precizează că pentru modificarea Organigramei şi 
a Statului de funcŃii este necesară  iniŃierea unui proiect de hotărâre, după obŃinerea 
avizului Ministerului SănătăŃii. 
 
 - Protocolul de aderare la Grupul de Suport al Proiectului Roşia Montană.  
 Domnul primar Florin Cazacu descrie obiectivele acestui Protocol şi îi invită pe 
domnii consilieri să studieze Protocolul care va fi depus spre studiu în sala de şedinŃe a 
consiliului local,  în vederea adoptării unei hotărâri în şedinŃa de consiliu viitoare. 
 
 Se trece la următorul punct înscris în ordinea de zi şi anume: DIVERSE. 

 
Domnul delegat sătesc Tomes Ioan supune atenŃiei conducerii executive următoarele 

probleme de interes local al satului pe care-l reprezintă: 
- finanŃarea proiectului „Amenajare curs - Valea Bradului” ; 

 Domnul primar Florin Cazacu precizează că s-a făcut studiu de fezabilitate şi 
proiectul tehnic de execuŃie şi  că va lua legătura cu Apele Române Oradea pentru a 
demara această lucrare. 

- extinderea reŃelei de iluminat public pe Valea lui Pătru . 
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în momentul când vor fi bani se va 

extinde iluminatul şi pe Valea lui Pătru. 
- construirea celei de a 5-a StaŃii de autobuz. Domnul primar Florin Cazacu 

solicită domnului Mihoc Florel- consilierul primarului să facă necesarul de materiale în 
vederea construirii şi celei de a 5-a staŃii. 
  Domnul primar Florin Cazacu prezintă domnilor consilieri interesul pentru care s-a 
iniŃait proiectul de hotărâre nr. 4 din ordinea de zi, acesta constând în realizarea unui 
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proiect urbanistic de restaurare a clădirii fostului sediu al  Primăriei raionului Brad, în trei 
variante arhitecturale. 
 Precizează că documentaŃia rămâne spre studiu la sala consilierilor. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de                        
28.02.2011.            
 
Brad, 28.02.2011. 
 
 
    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                                                                   
                                   Secretar   
           PODARU VASILE                                      
                                                                                            EPURE  AGNES 
 
 
 


