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

 
PROCES-VERBAL 

încheiat azi 28 aprilie 2011  cu ocazia şedinŃei ordinare a 
Consiliului local al municipiului Brad 

 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data 
de 28 aprilie  2011 s-a făcut în data de 21.04.2011 prin DispoziŃia nr. 468/21.04.2011 
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 22.04.2011 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 cei 17 consilieri locali în funcŃie, 
1 consilier fiind absent motivat (Oprişa Ioan Florin).   

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. 

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 30 martie 2011 care s-a  aprobat cu unanimitate de  voturi.   

Doamna Epure Agnes îl roagă pe domnul consilier Radovici Teofil Emilian care a 
fost ales preşedinte de şedinŃă în luna martie 2011 să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua 
conducerea şedinŃei. 
           Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului 
ordinii de zi:  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea SituaŃiei financiare pe anul 2010 - încheierea 
exerciŃiului bugetar al bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi serviciilor 
subordonate Consiliului local Brad . 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetare pe trimestrul I „011 a 
bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local 
Brad . 
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 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice şi a 
Devizului general pentru obiectivul de investiŃii ,,Modernizare DC 10:Brad(DN 76) – Valea 
Bradului - Potingani km 5+300 – km 7+300 municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” . 
 4. Proiect de hotărâre privind predarea în administrare a Drumului Comunal 10 Brad 
(DC 10) către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pe durata derulării investiŃiei 
,,Modernizare DC 10: Brad (DN 76) – Valea Bradului – Potingani km 5+300 – km 7+300 
municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” . 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico – economice şi a 
Devizului general pentru obiectivul de investiŃii ,,Modernizare DC:16 Brad – (DN76) – 
Ruda Brad, km 2+100 – km 5+400 municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” . 
 6. Proiect de hotărâre privind predarea în administrare a Drumului Comunal 16 Brad 
(DC 16) către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pe durata derulării investiŃiei 
,,Modernizare DC:16 Brad – (DN 76) – Ruda Brad, km 2+100 – km 5+400 municipiul 
Brad, judeŃul Hunedoara” . 
 7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Amenajare 
cabinet medical individual” în Brad str. Gen. V.Milea bloc B 6 ap. 2 . 
 8. 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 . 
 9. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Listei de priorităŃi ANL pentru anul 2011 
în vederea repartizării unor locuinŃe tinerilor în vârstă de până la 35 de ani . 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare pentru localităŃile membre ale AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,AQUA PREST” (ADI) Hunedoara . 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al 
municipiului Brad pentru tipărirea lucrării ,,Teologia Sfântului Atanasie cel Mare” 
domnului preot paroh Coroi Petru Ioan . 
 12. Proiect de hotărâre  privind închirierea prin licitaŃie publică a unui imobil situat în 
Brad str. Liceului în vederea amenajării unui atelier de reparaŃii electrice auto . 
  13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 
garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 . 
  14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 15596/2010 
a I.I. FURDUI SOFIA până la data de 01.01.2017 . 
  15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7751/2003 a 
SC LACRIS AND TRANS SRL BRAD până la data de 01.01.2017 . 
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 
38/2011 privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al 
municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere. 
 17. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziŃia investitorului pe perioada 
derulării proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul 
Hunedoara” a amplasamentelor pentru realizarea investiŃiei în municipiul Brad . 
            18. Informarea nr.5716 /2011 privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor de 
judecată în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.   
            19. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:  
  - adresa nr. 1841/2011  a Editurii Dacia XXI Cluj Napoca 
  - adresa nr. 2426/2011 a DirecŃiei de Sănătate Publică Hunedoara 
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  - adresa nr. 10452/2011 a Primăriei municipiului Deva 
            20. Diverse. 
 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea sau 
completarea  Proiectului Ordinii de zi. 

Nefiind  propuneri pentru completarea proiectului Ordinii de zi, domnul preşedinte 
de şedinŃă îl supune aprobării şi este aprobat cu unanimitate de voturi.    

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea SituaŃiei 

financiare pe anul 2010 - încheierea exerciŃiului bugetar al bugetului municipiului 
Brad şi ale instituŃiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad. 

 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 

da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere prevederile art. 57 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să prezinte spre aprobarea 
Consiliului local situaŃia financiară pe anul 2010 - încheierea exerciŃiului bugetar al 
bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local 
Brad, fapt pentru care a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a  propus: 

-  aprobarea situaŃiei financiare pe anul 2010 - încheierea exerciŃiului bugetar 
al bugetului local al municipiului Brad, atât la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 
22.400.697 lei;   

- aprobarea situaŃiei financiare pe anul 2010 -  încheierea exerciŃiului bugetar 
al instituŃiilor şi serviciilor publice finanŃate din venituri proprii, la venituri în sumă de 
6.300.416 lei şi la cheltuieli în sumă de 6.133.045 lei, cu un excedent bugetar în sumă de 
167.371 lei; 

- aprobarea  situaŃiei financiare pe anul 2010 - încheierea exerciŃiului bugetar 
în afara bugetului local atât la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 358.388 lei; 

- aprobarea situaŃiei financiare pe anul 2010 - încheierea exerciŃiului bugetar 
la creditele interne, la cheltuieli în sumă de 2.915.980 lei; 

 Mai precizează că la întocmirea situaŃiilor financiare pentru anul 2010 s-au avut în 
vedere prevederile Ordinului Ministrului FinanŃelor Publice nr. 59/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaŃiilor financiare ale 
instituŃiilor publice la 31.12.2010. 

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 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, 
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respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul 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 (Oprişa Ioan Florin) se adoptă  Hotărârea nr. 48/2011 privind aprobarea 
SituaŃiei financiare pe anul 2010 - încheierea exerciŃiului bugetar al bugetului 
municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad 

   
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuŃiei 

bugetare pe trimestrul I „011 a bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi 
serviciilor subordonate Consiliului local Brad . 

 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 

da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de 
iniŃiator.   

Domnul primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu prevederile art. 49 
alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să prezinte spre 
aprobarea Consiliului local execuŃia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe 
lângă execuŃia bugetară a anului precedent, fapt pentru care a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus aprobarea execuŃiei bugetare a municipiului Brad şi a 
instituŃiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad . 

 În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus  aprobarea execuŃiei bugetare pe 
trimestrul I 2011 a bugetului local al municipiului Brad,  după cum urmează: 

-  la venituri în sumă de 5.464.058 lei din care la secŃiunea de funcŃionare 
5.300.858 lei, iar la secŃiunea de dezvoltare 163.200 lei  

- la cheltuieli în sumă de 5.311.687 lei, din care la secŃiunea de funcŃionare 
5.149.423 lei şi la secŃiunea de dezvoltare 162.264 lei 

- şi un excedent bugetar de 152.371 lei 
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuŃiei bugetare pe 

trimestrul I 2011 a instituŃiilor şi serviciilor publice finanŃate din venituri proprii după 
cum urmează: 

-    la venituri în sumă de 2.563.478 lei toate la secŃiunea de funcŃionare   
-  la cheltuieli în sumă de 2.541.300 lei, din care la secŃiunea de funcŃionare 

2.519.769 lei şi la secŃiunea de dezvoltare 21.531 lei 
- şi  un excedent bugetar de 22.178 lei  
 Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii contabilităŃii nr. 82/1991 

republicată şi  a prevederilor art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale, 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, 
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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 
(Oprişa Ioan Florin) se adoptă  Hotărârea nr.49/2011 privind  aprobarea execuŃiei 
bugetare pe trimestrul I „011 a bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi 
serviciilor subordonate Consiliului local Brad . 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei 

tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii ,,Modernizare 
DC 10:Brad(DN 76) – Valea Bradului - Potingani km 5+300 – km 7+300 municipiul 
Brad, judeŃul 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  că starea actuală a 
DC 10  Brad -Valea Brad - Potingani pune în pericol circulaŃia rutieră s-a comandat în 
anul 2010 realizarea unei documentaŃii tehnico-economice privind reabilitarea acestui 
drum comunal pe porŃiunea între  km 5+300 şi km 7+300 şi s-a aprobat prin HCL nr. 
43/27.04.2010 . 

DocumentaŃia tehnico-economică a fost realizată de către SC PROCONS INVEST 
SRL DEVA, conform proiectului  nr. 110/2009. 

Lipsa fondurilor financiare nu a permis realizarea investiŃiei, fapt pentru care în 
acest an s-a recurs la ajutorul Programului NaŃional de Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI), conform OUG nr. 105/22.11.2010. 

OUG nr. 105/2010 a impus modificarea DocumentaŃiei tehnico economică şi  a 
Devizului general al investiŃiei care au fost modificate de acelaşi proiectant, astfel încât la 
ora actuală corespunde realităŃii.  

FaŃă de cele de mai sus a propus aprobarea noii DocumentaŃii tehnico-economice  
şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii  „Modernizare DC 10: Brad ( DN 
76) -  Valea Bradului –Potingani  km 5+300 – km 7+300 municipiul Brad, judeŃul 
Hunedoara”  în valoare totală de 2277,63 mii  lei inclusiv TVA din care C+M în valoare 
de 1492,45 mii lei inclusiv TVA şi totodată abrogarea HCL nr. 43/2010.     
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Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a HCL nr. 1/2011 privind 
aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011 şi art. 36, alin. 4 lit. ,,d”  şi art. 45 
din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 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 consilier Leaha Ştefan Dorel întreabă cât din valoarea Proiectelor este 

finanŃat prin acest Program. 
Domnul primar Florin Cazacu precizează că finanŃarea este integrală de 100 %. 
Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că municipiul Brad este selectat 

pentru aceste două proiecte  de reabilitare a drumurilor comunale motivând ca datorită 
lipsei banilor  s-a recurs la acest Program NaŃional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) 
conform OUG nr.105/2010. Mai menŃionează că există suspiciunea că aceste lucrări nu se 
vor  putea susŃine în totalitate motiv pentru care  acestea au fost structurate. 

 Domnul consilier Ciur Gheorghe întreabă dacă aceste drumuri vor fi predate 
unităŃilor administrativ- teritoriale după finalizarea lucrărilor. 

Doamna Epure Agnes- secretar al municipiului Brad precizează că art.5 din OUG 
nr 105/2010 reglementează expres aceste aspecte.  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Biroului UATI 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 (Oprişa Ioan Florin) se adoptă Hotărârea nr.50/2011 privind aprobarea 
DocumentaŃiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de 
investiŃii ,,Modernizare DC 10:Brad(DN 76) – Valea Bradului - Potingani km 5+300 
– km 7+300 municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind predarea în administrare 

a Drumului Comunal 10 Brad (DC 10) către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pe durata derulării investiŃiei ,,Modernizare DC 10: Brad (DN 76) – 
Valea Bradului – Potingani km 5+300 – km 7+300 municipiul Brad, judeŃul 
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. 
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  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că pentru realizarea 
obiectivului de investiŃii  „Modernizare DC 10: Brad ( DN 76) - Valea Bradului –
Potingani  km 5+300 – km 7+300 municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”, prin Programul 
NaŃional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI), potrivit OUG nr. 105/2010, a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus predarea în administrare a Drumului 
Comunal 10 Brad (DC 10) Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului până la 
finalizarea investiŃiei, întrucât acest minister are calitatea de ordonator principal de 
credite. 

Precizează că  obiectivul de investiŃii ce urmează a fi dat în administrare este liber 
de orice sarcini, nu se află în litigiu şi face parte din domeniul public al municipiului 
Brad cuprins în lista de inventar a localităŃii. 
 Predarea – preluarea se va face prin protocol încheiat între părŃi şi a propus 
împuternicirea  primarului municipiului Brad pentru semnarea protocolului. 
 Mai precizează că după efectuarea recepŃiei finale a obiectivului de investiŃii se va 
face un nou protocol între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Primăria 
municipiului Brad în vederea preluării bunurilor predate. 

Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 
273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a 
OUG nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naŃional de dezvoltare a infrastructurii, 
a H.G.R. nr.251/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea 
proiectelor prioritare din cadrul Programului naŃional de dezvoltare a infrastructurii, 
aprobat prin O.U.G. nr.105/2010 realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 

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 primar Florin Cazacu precizează că cei care se află astăzi la putere ar vrea 
să facă paradă că datorită lor se realizează reabilitarea acestor drumuri, dar aceste 
proiecte au fost prinse în Programul Guvernamental tocmai datorită faptului că 
autorităŃile locale şi-au făcut bine documentaŃiile care au stat la baza accesării acestor 
fonduri. Mai menŃionează că are în suflet o îndoială cu privire la reabilitarea acestor 
drumuri. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul  Biroului UATI  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 (Oprişa Ioan Florin)  se adoptă Hotărârea nr.51/2011 privind predarea în 
administrare a Drumului Comunal 10 Brad (DC 10) către Ministerul Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului pe durata derulării investiŃiei ,,Modernizare DC 10: Brad 
(DN 76) – Valea Bradului – Potingani km 5+300 – km 7+300 municipiul Brad, 
judeŃul Hunedoara”. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei 

tehnico – economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii 
,,Modernizare DC:16 Brad – (DN76) – Ruda Brad, km 2+100 – km 5+400 municipiul 
Brad, judeŃul 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 că starea actuală a DC 
16 Ruda Brad pune în pericol circulaŃia rutieră a comandat în anul 2010 realizarea unei 
documentaŃii tehnico-economice privind reabilitarea acestui drum comunal pe porŃiunea 
între  km 2+100 şi km 5+400 şi s-a aprobat prin HCL nr. 42/27.04.2010. 

DocumentaŃia tehnico-economică a fost realizată de către SC PROCONS INVEST 
SRL DEVA, conform proiectului  nr. 110/2009. 

Lipsa fondurilor financiare nu a permis realizarea investiŃiei, fapt pentru care în 
acest an s-a recurs la ajutorul Programului NaŃional de Dezvoltare a Infrastructurii 
(PNDI), conform OUG nr. 105/22.11.2010. 

OUG nr. 105/2010 a impus modificarea DocumentaŃiei tehnico economică şi  a 
Devizului general al investiŃiei care au fost modificate de acelaşi proiectant, astfel încât la 
ora actuală corespunde realităŃii. 

FaŃă de cele de mai sus a propus aprobarea noii DocumentaŃii tehnico-economice  
şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii  „Modernizare DC: 16  Brad - 
(DN76) –  Ruda Brad, km 2+100 - km 5+400 municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” în 
valoare totală de 1975,46 mii  lei inclusiv TVA din care C+M în valoare de 1275,23 mii 
lei inclusiv TVA şi totodată abrogarea HCL nr. 42/2010.     

Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a HCL nr. 1/2011 privind 
aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011 şi art. 36, alin. 4 lit. ,,d”  şi art. 45 
din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat Domnul 
consilier 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.  
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Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Biroului UATI 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 (Oprişa Ioan Florin)  se adoptă Hotărârea nr. 52/2011 privind aprobarea 
DocumentaŃiei tehnico – economice şi a Devizului general pentru obiectivul de 
investiŃii ,,Modernizare DC:16 Brad – (DN76) – Ruda Brad, km 2+100 – km 5+400 
municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind predarea în administrare 

a Drumului Comunal 16 Brad (DC 16) către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pe durata derulării investiŃiei ,,Modernizare DC:16 Brad – (DN 76) – 
Ruda Brad, km 2+100 – km 5+400 municipiul Brad, judeŃul 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 că pentru realizarea 
obiectivului de investiŃii ,,Modernizare DC: 16  Brad - (DN76) –  Ruda Brad, km 2+100  
- km 5+400 municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”, prin Programul NaŃional de Dezvoltare 
a Infrastructurii (PNDI), potrivit OUG nr. 105/2010, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre 
prin care a propus predarea în administrare a Drumului Comunal 16 Brad (DC 16) 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului până la finalizarea investiŃiei, întrucât 
acest minister are calitatea de ordonator principal de credite. 

Precizează că  obiectivul de investiŃii ce urmează a fi dat în administrare este liber 
de orice sarcini, nu se află în litigiu şi face parte din domeniul public al municipiului 
Brad cuprins în lista de inventar a localităŃii. 
 Predarea – preluarea se va face prin protocol încheiat între părŃi şi a propus 
împuternicirea  primarului municipiului Brad pentru semnarea protocolului. 
 Precizează că după efectuarea recepŃiei finale a obiectivului de investiŃii se va face 
un nou protocol între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Primăria 
municipiului Brad în vederea preluării bunurilor predate. 

Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 
273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a 
OUG nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naŃional de dezvoltare a infrastructurii, 
a H.G.R. nr.251/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea 
proiectelor prioritare din cadrul Programului naŃional de dezvoltare a infrastructurii, 
aprobat prin O.U.G. nr.105/2010 realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 

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 
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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 Biroului UATI 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 (Oprişa Ioan Florin)  se adoptă Hotărârea nr.53/2011 privind predarea în 
administrare a Drumului Comunal 16 Brad (DC 16) către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pe durata derulării investiŃiei ,,Modernizare DC:16 Brad – 
(DN 76) – Ruda Brad, km 2+100 – km 5+400 municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”. 

  
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ,,Amenajare cabinet medical individual” în Brad str. Gen. V.Milea 
bloc B 6 ap. 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 documentaŃia privind 
realizarea Planului Urbanistic Zonal ,,Amenajare cabinet medical individual” în Brad str. 
Gen. V.Milea bloc B 6 ap. 2, conform Proiectului nr. 25/2010 întocmit de  SC PRINCO 
IMPEX SRL  prin arh. Rugescu Alexandru, precum şi Avizul tehnic nr. 8/2/3301 din 
25.01.2011 al Comisiei locale de urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brad, a 
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea acestui Plan Urbanistic 
Zonal. 
 Beneficiarii proiectului sunt Busuioc Cătălin Silviu şi Busuioc Oana Ramona. 
 Obiectivul urmează a fi realizat în municipiul Brad str. Gen. V Milea bloc B 6 
scara 1 ap. 2 parter. 

 Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare.  

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 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 UATI 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 
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motivat (Oprişa Ioan Florin)  se adoptă Hotărârea nr. 54/2011 privind  aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal ,,Amenajare cabinet medical individual” în Brad str. 
Gen. V.Milea bloc B 6 ap. 2 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor 
băneşti aferente personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de 
la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur. 

 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru 

a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.   

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere  propunerea făcută de 
către Consiliul de AdministraŃie al GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad, de a deconta 
contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului 
didactic, care se deplasează de la localitatea de domiciliu la locul de muncă (în 
municipiul Brad) şi retur, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenŃionat pe luna februarie 2011 în sumă 
totală de 238 lei.  

Mai precizează că în articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus decontarea 
drepturilor băneşti de către  Centrul bugetar nr. 1 numai după virarea sumei din bugetul 
local al municipiului Brad.   

 Invocă  în susŃinerea propunerii  prevederile  art. 276  din Legea nr. 1/2011 a 
educaŃiei naŃionale şi a InstrucŃiunilor nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor 
didactice.  

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

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că există foarte mari datorii faŃă de 
cadrele didactice la decontarea transportului şi că s-au făcut promisiuni de către 
autoritatea locală că după ce va trece sezonul rece şi  se vor achita datoriile la termoficare 
se vor face plăŃi şi către Centrele de execuŃie bugetară. Solicită ca aceste plăŃi să se facă 
echitabil şi nu preferenŃial faŃă de un Centru de execuŃie bugetară sau altul. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că  plata acestor restanŃe  nu se va face 
părtinitor . 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi 
de raportul Compartimentului Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad. 
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  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 (Oprişa Ioan Florin)  se adoptă Hotărârea nr. 55/2011 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. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind reactualizarea Listei de 
priorităŃi ANL pentru anul 2011 în vederea repartizării unor locuinŃe tinerilor în 
vârstă de până la 35 de ani. 

 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru 

a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.   
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere  că au devenit vacante 
trei locuinŃe din cele două blocuri ANL destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani 
construite prin Programul de construcŃii de locuinŃe, situate pe str. Dacilor şi str. Nestor 
Lupei din municipiul Brad, a propus reactualizarea Listei de priorităŃi ANL pentru anul 
2011 de către comisia socială din cadrul Primăriei municipiului Brad. 

Comisia  a analizat toate cererile împreună cu dosarele care au fost depuse după 
aprobarea Listei de priorităŃi ANL pe anul 2010. 
 Precizează că pentru anul 2010 Lista de priorităŃi ANL a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului local Brad nr. 117/12.10.2010. 
 Lista de priorităŃi se reactualizează la începutul fiecărui an cu cererile depuse până 
la finele anului precedent. 
  FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
aprobarea Listei de priorităŃi reactualizată pentru anul 2011. 

 Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile  Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea 
AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
prevederilor art. 15 din H.G.R. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că au fost analizate dosarele care au fost 
în atenŃia comisiei sociale din cadrul Primăriei  municipiului Brad. Precizează că blocul 



 13 

ANL de pe str. Dacilor a fost construit cu ajutorul Primăriei municipiului Brad, prin 
efortul cetăŃenilor municipiului Brad. 

Mai menŃionează că foarte mulŃi solicitanŃi nu îşi au domiciliul în Brad şi ar fi bine 
dacă s-ar putea stabili o condiŃie restrictivă în acest sens. 

Mai precizează că au obŃinut foarte mulŃi locuinŃe ANL dar unii s-au despărŃit, unii 
nu stau în ele, solicită controale drastice din partea executivului cu precizarea că trebuie 
să venim în întâmpinarea celor care au  probleme reale.  

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 (Oprişa Ioan Florin) se adoptă Hotărârea nr. 56 /2011 privind  reactualizarea 
Listei de priorităŃi ANL pentru anul 2011 în vederea repartizării unor locuinŃe 
tinerilor în vârstă de până la 35 de ani. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru 
localităŃile membre ale AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST” 
(ADI) 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. 
120/05.04.2011 a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST”(ADI) 
Hunedoara prin care se solicită aprobarea  Regulamentului serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare pentru localităŃile membre ale AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,AQUA PREST”(ADI) Hunedoara, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus cele solicitate. Regulamentul reglementează de fapt 
desfăşurarea activităŃii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST” 
Hunedoara în mod unitar  pentru toate localităŃile membre ale acestei asociaŃii.  

    În susŃinerea propunerii  invocă  prevederile Legii serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului 
nr. 88/2007 a ANRSPGC Bucureşti pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare. 

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

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului 
de hotărâre prezentat.  
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Domnul  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  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat 
(Oprişa Ioan Florin) se adoptă Hotărârea nr.57/2011 privind aprobarea 
Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru 
localităŃile membre ale AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST” 
(ADI) Hunedoara . 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării unei 
sume din bugetul local al municipiului Brad pentru tipărirea lucrării ,,Teologia 
Sfântului Atanasie cel Mare” domnului preot paroh Coroi Petru Ioan. 

 
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. 
19152/2010 a domnului preot paroh Coroi Petru Ioan prin care solicită susŃinerea parŃială 
a cheltuielilor ocazionate de tipărirea lucrării  sale  de doctorat în teologie cu titlul 
,,Teologia Sfântului Atanasie cel Mare”, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 
propus alocarea unei sume din bugetul local al municipiului Brad de la capitolul bugetar 
67.02 – Cultură, recreere şi religie.    

MenŃionează  că lucrarea va fi tipărită la Editura ROMEDIA Bucureşti, iar costul 
acestei lucrări de tipărire va fi de 6000 lei. 

  În susŃinerea propunerii invocă prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 186/2003 privind 
susŃinerea şi promovarea culturii scrise, republicată. 
 Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire 
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că Comisia al cărei preşedinte este 
propune alocarea sumei de 1000 lei- propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că au fost foarte multe discuŃii legate 
de aceste sume de bani care se alocă pentru publicarea diferitelor lucrări de valoare. 
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Solicită existenŃa unui contract ferm între autoritatea locală şi autorul cărŃii care să 
prevadă expres utilitatea atât pentru autor cât şi pentru Autoritatea locală. Să se manifeste 
atenŃie deosebită pentru a nu se crea precedente. Să se stabilească încă de la aprobarea 
bugetului o sumă limită pentru sprijinirea unor astfel de publicaŃii. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că această cerere i-a fost adresată 
primarului dar după cum se ştie s-a discutat în Consiliu unde s-a acordat avizul de 
principiu în vederea iniŃierii proiectului de hotărâre. Mai solicită ca expunerea de motive 
să fie completată cu precizarea  că alocarea sumei de 1000 lei „autorului – preot paroh” 
sub rezerva obŃinerii unui număr de cărŃi în contravaloarea sumei acordate. Totodată 
precizează că banii se vor vira direct la Editură. 

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 (Oprişa Ioan Florin)  se adoptă Hotărârea nr.  58/2011 privind  aprobarea 
alocării unei sume din bugetul local al municipiului Brad pentru tipărirea lucrării 
,,Teologia Sfântului Atanasie cel Mare” domnului preot paroh Coroi Petru Ioan. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie 
publică a unui imobil situat în Brad str. Liceului în vederea amenajării unui atelier 
de reparaŃii electrice auto. 
 

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. 
3656/03.03.2010 a domnului Sava Voicu domiciliat în Brad str. Republici bloc 18-28 ap. 
4 jud. Hunedoara prin care solicită închirierea unui imobil în vederea amenajării unui 
atelier de reparaŃii electrice auto, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
închirierea prin licitaŃie publică a imobilului în suprafaŃă de 69 mp. situat în Brad str. 
Liceului înconjurat de blocurile 19, 21, 23 şi 25. 
  Precizează că imobilul respectiv are 4 încăperi şi a fost  folosit ca dispecerat apă-
canal fiind dezafectat de această utilitate în momentul de faŃă .     
  MenŃionează că imobilul va fi închiriat prin licitaŃie publică la care va putea 
participa şi solicitantul. 

În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea Caietului de sarcini 
pentru organizarea licitaŃiei, pornind de la preŃul de 4,5 lei/mp/lună, stabilit prin 
Hotărârea Consiliului local nr. 116/2009, iar în articolul 4 a propus aprobarea unei 
comisii de licitaŃie formată din 5 persoane.     

Invocă în susŃinerea propunerii 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, 
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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 propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte 
domnul consilier Podaru Vasile - propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul primar Cazacu Florin solicită ca Contractul de închiriere să se limiteze 
strict la obiectul de activitate licitat, să se respecte întrutotul destinaŃia licitată conform 
Codului CAEN. Mai precizează că va semna autorizaŃia de funcŃionare sub rezerva 
inexistenŃei reclamaŃilor o anumită perioadă de timp de la deschiderea atelierului. 

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 (Oprişa Ioan Florin)  se adoptă Hotărârea nr. 59/2011 privind  închirierea prin 
licitaŃie publică a unui imobil situat în Brad str. Liceului în vederea amenajării unui 
atelier de reparaŃii electrice auto. 

 
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. 9  din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere situat în Brad str. Spitalului nr. 2 ca 
urmare a predării acesteia de către fostul chiriaş  Iviniş Ştefan, a iniŃiat prezentul proiect 
de hotărâre prin care a propus repartizarea  acesteia  doamnei  Vereş Andrea Ildiko. 

A  propus repartizarea acestei garsoniere doamnei Vereş Andrea Ildiko, pe motivul 
că locuieşte în chirie pe str. Spitalului bloc 18 ap. 25, împreună cu fiica sa GhiorghiŃă 
Andrea Izabella, în proprietatea domnului Molduna Victor, care i-a pus în vedere să 
părăsească garsoniera cât mai urgent  întrucât doreşte să o vândă.  
 Precizează că doamna Vereş Andrea Ildiko este divorŃată, are în întreŃinere o fetiŃă 
de 8 ani iar fostul soŃ  le-a părăsit şi s-a stabilit în Spania. 
  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 
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consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, 
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului 
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că Comisia socială a analizat temeinic 
situaŃia solicitantei şi este de datoria comisiei să vină în sprijinul familiei cu speranŃa că 
va găsi resursele financiare  pentru a-şi achita datoriile la chirie şi la AsociaŃia de 
proprietari. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că i-a fost greu să o selecteze pe doamna 
Vereş Andrea Ildico dintre zecile de solicitări existente dar dumnealui consideră că este 
întemeiată această propunere. 

În continuare doamna Epure Agnes – secretar al municipiului Brad  distribuie 
domnilor consilieri buletinele de vot iar în urma numărării de către preşedintele de 
şedinŃă împreună cu doamna secretar a buletinelor de vot, cu 16 voturi „pentru” doamna 
Vereş Andreea Ildico  se  adoptă Hotărârea nr.  60/2011 privind  repartizarea unei 
garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2  . 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea contractului 

de închiriere nr. 15596/2010 a I.I. FURDUI SOFIA până la data de 01.01.2017   . 
 
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. 
5645/18.04.2011 a I.I. FURDUI SOFIA prin care se solicită prelungirea contractului 
societăŃii pe o perioadă minimă de 5 ani în vederea modernizării spaŃiului în care îşi 
desfăşoară activitatea, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea 
celor solicitate. 

Precizează că I.I. FURDUI SOFIA îşi desfăşoară activitatea într-un spaŃiu situat în 
Brad str. Avram Iancu nr. 6 – PiaŃa agroalimentară, având o suprafaŃă de 43,50 mp., 
închiriat de la Primăria municipiului Brad, conform contractului de închiriere nr. 
15596/2010 prelungit în fiecare an prin acte adiŃionale. 
  Precizează că administratorul societăŃii doreşte modernizarea spaŃiului comercial 
pe cheltuiala sa, prin reabilitare termică şi racordarea unui grup sanitar propriu.   

 Invocă  în susŃinerea propunerii  prevederile  Legii nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c” , alin. 5 lit.,,b” şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul 
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consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul primar Florin Cazacu solicită Compartimentului Impozite şi Taxe locale 
să urmărească dacă aceşti comercianŃi îşi declară modernizările făcute în vederea 
impozitării. 

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 (Oprişa Ioan Florin)  se adoptă Hotărârea nr.  61/2011 privind prelungirea 
contractului de închiriere nr. 15596/2010 a I.I. FURDUI SOFIA până la data de 
01.01.2017. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea contractului 

de închiriere nr. 7751/2003 a SC LACRIS AND TRANS SRL BRAD până la data de 
01.01.2017. 

 
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. 
4470/2011 a SC LACRIS AND TRANS SRL BRAD prin care se solicită prelungirea 
contractului societăŃii pe o perioadă minimă de 5 ani în vederea modernizării spaŃiului în 
care îşi desfăşoară activitatea, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
aprobarea celor solicitate. 
 Precizează că SC LACRIS AND SRL BRAD îşi desfăşoară activitatea într-un 
spaŃiu situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 – PiaŃa agroalimentară, având o suprafaŃă de 
76 mp., închiriat de la Primăria municipiului Brad, conform contractului de închiriere nr. 
7751/2003 prelungit în fiecare an prin acte adiŃionale. 
 Mai menŃionează că administratorul societăŃii doreşte modernizarea spaŃiului 
comercial pe cheltuiala sa, prin reabilitare termică şi racordarea unui grup sanitar propriu.   

 Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile  Legii nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c” , alin. 5 lit.,,b” şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul 
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  
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Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului 
de hotărâre prezentat. 

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

 Nefiind   discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Oprişa Ioan Florin)  se adoptă Hotărârea nr.  62/2011 privind prelungirea 
contractului de închiriere nr. 7751/2003 a SC LACRIS AND TRANS SRL BRAD 
până la data de 01.01.2017  . 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului local Brad nr. 38/2011 privind închirierea prin licitaŃie publică a unor 
spaŃii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase 
sezoniere. 

 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru 

a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.   
   Domnul primar Florin Cazacu precizează că având cererea nr. 5208/07.04.2011 a 
numitului Ciobanu Gabriel administrator la SC ROXET STAR SRL BRAD prin care 
solicită  închirierea suprafeŃei de 25 mp. teren în vederea amenajării unei terase sezoniere 
în municipiul Brad pe str. MoŃilor, a  iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a  
propus modificarea Hotărârii Consiliul local Brad nr. 38/2011 privind  închirierea  prin 
licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al municipiului Brad în vederea 
amenajării unor terase sezoniere, în sensul completării anexei la această Hotărâre cu 
amplasamentul solicitat. 
 Amplasamentul susmenŃionat este situat în imediata apropiere a locaŃiei acestei 
societăŃi . 
 Caietul de sarcini şi comisia în vederea organizării licitaŃiei rămân cele aprobate 
prin HCL nr. 38/2011.  

   Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile Legii nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi  a prevederilor art. 123 din Legea nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, 
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului 
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului 
de hotărâre prezentat. 
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Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel solicită să se urmărească de către executiv ca 
ceea ce se aprobă de către Consiliul local să se respecte de către solicitanŃi. 

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 (Oprişa Ioan Florin)   se adoptă Hotărârea nr.  63/2011 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului local Brad nr. 38/2011 privind închirierea prin licitaŃie publică 
a unor spaŃii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor 
terase sezoniere . 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  punerea la dispoziŃia 

investitorului pe perioada derulării proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul Hunedoara” a amplasamentelor 
pentru realizarea investiŃiei 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 având în vedere adresa nr.5071/05.04.2011 
a SC APAPROD SA DEVA prin care se solicită adoptarea unei hotărâri din care să 
rezulte că pe perioada executării proiectului privind extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în municipiul Brad să fie predate investitorului străzile 
pe care se vor executa lucrările, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
cele solicitate. 
 Precizează că cele 56 de străzi care fac parte din domeniul public al municipiului 
Brad vor fi predate investitorului pe perioada realizării proiectului ,,Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată  în judeŃul Hunedoara”. 
 Totodată a propus ca predarea străzilor ( respectiv amplasamentelor) să se facă pe 
baza unui proces verbal încheiat între investitor şi primarul municipiului Brad. 
 După terminarea investiŃiei. amplasamentele vor fi preluate tot pe baza unui proces 
verbal de la investitor.  

 În articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea primarului pentru 
semnarea procesului verbal de predare a amplasamentelor (străzilor) care fac parte din 
domeniul public al municipiului Brad. 

 Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c” , alin. 5 lit.,,b” şi art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier 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 
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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  întreabă pe  directorul executiv al SC APA PROD 
SA care este şi consilier local – domnul Kiszely Fabius Tiberiu  cum s-a procedat în alte 
localităŃi şi dacă preluarea  acestor străzi presupune şi transferul responsabilităŃilor. 

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că este vorba doar despre 
punerea la dispoziŃia operatorului a străzilor doar pe perioada derulării priectului. 
Predarea efectivă a străzilor se face de către constructor iar responsabilităŃile de 
administrare revin în sarcina constructorului.  

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 (Oprişa Ioan Florin)   se adoptă Hotărârea nr.  64/2011 privind punerea la 
dispoziŃia investitorului pe perioada derulării proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul Hunedoara” a amplasamentelor 
pentru realizarea investiŃiei în municipiul Brad . 

 
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 5716/2011 a consilierului 

juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti 
în care Consiliul local Brad este parte - prin care se aduce la cunoştiinŃa domnilor 
consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi în care este citat Consiliul 
local al municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat act. 
     

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

 
  - adresa nr. 1841/2011  a Editurii Dacia XXI Cluj Napoca  prin care se 
prezintă domnilor consilieri  un proiect cultural  intitulat „Scriitorii la ei acasă” cu 
precizarea că municipiul Brad a fost cuprins în acest proiect de anvergură , dat fiind 
faptul că aici s-a născut cunoscuta poetă şi prozatoare Sânziana Batişte. Se propune a se 
încheia un parteneriat cu acestă Editură pentru a se publicda o carte a acestei ilustre 
autoare- fiică a municipiului Brad.  
 În urma contactării de către directoarea Casei de Cultură a municipiului Brad  a 
doamnei Sânziana Batişte s-a dovedit însă că aceasta nu este interesată de acest proiect 
nici în prezent, nici în viitor. Domnii consilieri au luat act de cele prezentate. 
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  - adresa nr. 2426/2011 a DirecŃiei de Sănătate Publică Hunedoara prin care 
se transmite spre luare la cunoştiinŃă a adresei MS- Subsecretar de Stat nr. RA 
671/04.04.2011 de care domnii consilieri au luat act. 
 
  - adresa nr. 10452/2011 a Primăriei municipiului Deva prin care se 
comunică spre luare la cunoştiinŃă Hotărârea nr. 55/2011 pentru modificarea şi 
completarea Actului Constitutiv şi Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUA Prest Hunedoara de care domnii consilieri au luat act.  
 
 Se trece la următorul punct înscris în ordinea de zi şi anume: DIVERSE. 
  

 Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de                        
28.04.2011.            
 
Brad, 28.04.2011. 
 
 
          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                                                                   
                                   Secretar   
          RADOVICI TEOFIL EMILIAN                                      
                                                                                            EPURE  AGNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


