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

 
PROCES-VERBAL 

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

 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 
data de 28 iulie 2011 s-a făcut în data de 21.07.2011 prin DispoziŃia nr. 
627/21.07.2011 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 22.07.2011 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, un consilier fiind absent motivat  (Circo Aurel Vasile).  

A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, 
angajaŃi ai aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului 
Brad. 

În calitate de invitaŃi au participat domnul Verdeş LaurenŃiu- director economic 
al Spitalului municipal Brad şi domnul Jurca Florin – manager al Spitalului 
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 29 iunie 2011 care se aprobă  cu unanimitate de 
voturi. 

Înainte de a trece la discutarea proiectului ordinii de zi  doamna secretar Epure 
Agnes precizează că aceasta este ultima şedinŃă de consiliu local la care dumneaei 
participă în calitate de secretar deoarece în data de 01.08.2011 se va deplasa la Deva 
la Casa JudeŃeană de Pensii pentru a-şi ridica Decizia de pensionare, urmând apoi ca 
în termen de 5 zile, conform legii să facă demersurile de predare a serviciului. 

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că este o surpriză care lasă o undă de 
tristeŃe în sufletele tuturor, deoarece după o  lungă colaborare de ani  de zile în care tot 
ce s-a iniŃiat şi aprobat,  a fost făcut  cu respectarea prevederilor legale. 
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Totodată îi mulŃumeşte doamnei secretar Epure Agnes atât în numele întregului 
Consiliu local cât şi în numele dumnealui personal pentru colaborarea avută şi pentru 
că a vegheat atâŃia ani de zile asupra respectării legii. 

Domnul primar Florin Cazacu, care, de multe ori spunea că orice om poate fi 
înlocuit şi mulŃi oameni sunt providenŃiali acum precizează cu regret că doamna 
secretar Epure Agnes a fost principalul colaborator al dumnealui pentru că a vegheat 
la respectarea legii şi datorită dumneaei, dânsul a putut dormi noaptea liniştit şi cu 
greu  va putea  cineva s-o înlocuiască. 

Mai precizează că în urmă cu o oră refuza categoric să accepte ideea că doamna 
secretar Epure Agnes se pensionează, menŃionează că nu a pregătit nimic special 
pentru această şedinŃă spunând că dorinŃa dânsului este ca dumneai să fie invitată la 
prima şedinŃă de consiliu local – care va fi şedinŃa festivă. 

Totodată, mulŃumeşte doamnei secretar Epure Agnes pentru tot ce a făcut 
pentru comunitatea brădeană şi precizează că în calitatea dânsului de demnitar îşi 
doreşte să aibă  o bună colaborare şi în viitor cu dumneaei. Mai precizează că şi la 
nivel judeŃean doamna secretar Epure Agnes era dată întotdeauna ca exemplu pozitiv 
pentru ceilalŃi secretari de unităŃi administrativ – teritoriale. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că va colabora în continuare cu 
domnul primar şi Primăria şi  îi roagă pe domnii consilieri ca după sfârşitul şedinŃei să 
rămână pentru a închina o cupă de şampanie. 

 În continuare doamna secretar Epure Agnes o roagă pe doamna consilier local  
Sim Mihaela Dorina Marcela  care a fost aleasă preşedinte de şedinŃă în luna iunie 
2011, să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei. 
           Doamna preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire 
proiectului ordinii de zi:  
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2011 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad 
nr.37/2011 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru Spitalul 
municipal Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 3. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcŃiune şi casarea unor mijloace fixe 
şi a unor obiecte de inventar de la Spitalul municipal Brad – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad.   
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Brad nr.25/2011 privind aprobarea Planului de ocupare a  funcŃiilor publice  
din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2011– iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
 5. Proiect de hotărâre privind  darea în folosinŃă gratuită Palatului Copiilor Deva – 
Filiala Clubul Copiilor Brad a 11 spaŃii din cadrul corpului 2 al  Şcolii Generale „Mircea 
Sântimbreanu” Brad - iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 6. 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. 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către concesionarul I.I. 
ŞTEFAN IOAN DIVERS BRAD a unei suprafeŃe din spaŃiul concesionat de la Primăria 
municipiului Brad– iniŃiat de primarul municipiului Brad. 



 3 

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.5/2011 pentru 
aprobarea Programului privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin instituŃiilor 
publice, agenŃilor economici şi cetăŃenilor pentru buna gospodărire a municipiului Brad 
în anul 2011  – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
  9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea emiterii Acordului prealabil şi a 
AutorizaŃiei de amplasare în zona drumului public DN 76 (E79) a lucrărilor „Construire 
împrejmuire depozit materiale de construcŃii, căi de acces, parcare, branşament electric, 
branşament apă, fosă septică” – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
           10. Proiect de hotărâre privind  vânzarea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu 
comercial înscris în CF nr. 60034-C1-U65 nr. top 39/x/3/II/I situat şa parterul blocului 8, 
str. Republicii– iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
           11. Proiect de hotărâre privind  modificarea preŃurilor/tarifelor la serviciile 
publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru municipiul Brad, judeŃul 
Hunedoara prestate de către SC APA PROD  SA  DEVA – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
           12. Proiect de hotărâre privind acordarea  TITLULUI DE CETĂłEAN DE 
ONOARE  al municipiului Brad  maestrului  RADU BELIGAN – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
           13. Proiect de hotărâre privind acordarea TITLULUI DE CETĂłEAN DE 
ONOARE al municipiului Brad   – domnului  prof. univ. dr. Volker  Wollmann iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 
           14. Proiect de hotărâre privind acordarea unei DIPLOME DE EXCELENłĂ 
domnului DUNOUVION   DANIEL – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
           15. Informarea nr.9446/2011 privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor de 
judecată în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.  
           16. Raport privind activitatea asistenŃilor personali desfăşurată în semestrul I al 
anului 2011.  
           17.  Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri:  
 - adresa nr. 1960/11.07.2011 a Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad; 
 - cererea  nr. 8587/28.06.2011  a domnului  Miclea  Iulian  Dorin; 
 - cererea nr. 8959/17.07.2011 a  doamnei Lazăr Emilia; 
           18. Diverse. 

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

Domnul primar Florin Cazacu solicită: completarea Ordinii de zi cu 
următoarele: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetare pe trimestrul  II 2011 a 
bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi serviciilor subordonate Consiliului 
local Brad. 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad. 
Proiect de hotărâre  privind trecerea unor bunuri din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Brad. 
Adresa nr.10/27.07.2011 a SC PAN INTERNAłIONAL SRL. 
Adresa nr. 542/26.07.2011 a GrădiniŃei „Floare de ColŃ” Brad. 
Adresa nr. 1857/2011 a SC APAPROD SA DEVA 
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Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului 
Ordinii de zi, doamna preşedinte de şedinŃă îl supune aprobării cu completările făcute 
şi este aprobat cu unanimitate de voturi.    

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD. 
 Doamna 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. 
3629/12.07.2011 a Spitalului municipal Brad  prin  care solicită aprobarea rectificării 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ca urmare a încheierii contractelor cu 
Casa JudeŃeană de Asigurări Sociale Hunedoara Deva pentru anul 2011 pentru 
serviciile spitaliceşti, paraclinice, RMFB ambulatoriu (recuperare medicină fizică şi 
balneologie) a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Spitalului municipal Brad cu 
suma de (-) 267,03 mii lei. 

 Mai precizează că în urma aplicării diminuării susmenŃionate veniturile 
Spitalului municipal Brad se stabilesc în sumă de 10032,89 mii lei iar cheltuielile în 
sumă de 10130,22 mii lei împreună cu excedentul care provine de la finele anului 
2010 în sumă de 97,33 mii lei.  
           Doamna  consilier Chiş Alexandra  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.  

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

Doamna  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Serviciul buget, finanŃe, contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  

  Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Circo Aurel Vasile) se adoptă  Hotărârea nr.88/2011 privind rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SPITALULUI MUNICIPAL 
BRAD. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii 

Consiliului local Brad nr.37/2011 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcŃii pentru Spitalul municipal Brad.  

Doamna  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 adresa nr. 
XI/A/27919/CSA/7539/01.07.2011 DirecŃia de Organizare şi Politici salariale a 
Ministerului SănătăŃii face cunoscut că a aprobat completarea structurii  Dispensarului 
TBC cu un compartiment de radiologie. 
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 FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
modificarea Organigramei şi a Statului de funcŃii al Spitalului municipal Brad în 
sensul completării structurii Dispensarului TBC cu un compartiment de radiologie. 
 Prin completarea Dispensarului TBC cu un Compartiment de Radiologie, 
Spitalul municipal Brad poate ocupa postul vacant de asistentă medicală prin mutarea 
unui asistent medical de la un alt compartiment astfel încât numărul scriptic de 
personal să rămână cel aprobat la începutul anului 2011 adică de 319,5 posturi. 

Doamna consilier Chiş Alexandra 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. 

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

Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel solicită să se precizeze dacă 
fundamentarea fondului de salarii este făcută la Organigramă sau la efectivul existent 
şi cum se acordă sporul de conducere deoarece din cele prezentate în materialul care 
stă la baza  iniŃierii proiectului de hotărâre rezultă că este acordat  diferit. 

Domnul Verdeş LaurenŃiu – director economic al Spitalului municipal Brad 
căruia i se dă cuvântul, precizează că fundamentarea fondului de salarii este făcută la 
personalul existent iar sporul de conducere se acordă numai şefilor de secŃii,  iar 
sporul acordat pentru şefii de la UrgenŃă este mai mare cu  50%, motiv pentru care 
salariile sunt diferenŃiate. 

 Doamna  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Compartiment Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Circo Aurel Vasile)  se adoptă  Hotărârea nr.89/2011 pentru modificarea  
Hotărârii Consiliului local Brad nr.37/2011 privind aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcŃii pentru Spitalul municipal Brad.  

  
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind scoaterea din 

funcŃiune şi casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar de la Spitalul 
municipal Brad . 

Doamna 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.3790/20.07.2011 a Spitalului municipal Brad prin care solicită aprobarea scoaterii 
din funcŃiune şi casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar care au o uzură 
morală şi fizică de 100%  a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele 
solicitate. 

 Precizează că valoarea mijloacelor fixe propuse la casare este de 22242,90 lei 
iar valoarea obiectelor de inventar este de 9715,72 lei. 
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MenŃionează că la fiecare mijloc fix propus spre casare există câte o notă de 
constatare a stării tehnice a acestora precum şi  Procesul verbal al Centrului JudeŃean 
de Aparatură Medicală Hunedoara-Deva care avizează casarea lor. 

 Doamna  consilier Chiş Alexandra  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. 

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe doreşte să i se precizeze dacă această 
operaŃiune de casare se face anual sau dacă nu, să se precizeze  care sunt criteriile de 
casare. 

Domnul Verdeş LaurenŃiu – director economic al Spitalului municipal Brad 
precizează că acestă casare se face în funcŃie de rezultatele inventarierii anuale. 
MenŃionează că se poate face anual sau la 3 - 4 ani. 

Domnul primar Florin Cazacu solicită să se aibă în vedere ce se va face cu 
veniturile provenite din fierul vândut în urma casării, precizând ca sumele respective 
să fie folosite la investiŃii.   

Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Serviciul buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat (Circo Aurel Vasile) se adoptă Hotărârea nr.90/2011 privind 
scoaterea din funcŃiune şi casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar 
de la Spitalul municipal Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Brad nr.25/2011 privind aprobarea Planului de 
ocupare  a  funcŃiilor publice  din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 
2011. 

Doamna  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea 
sa de iniŃiator. 
   Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmare a modificării Organigramei 
şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, 
aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituŃiile publice şi pentru 
serviciile publice din subordinea Consiliului local Brad, prin Hotărârea Consiliului 
local Brad nr. 65/25.05.2011 se impune şi modificarea Planului de ocupare a funcŃiilor 
publice pentru anul 2011 pentru a fi o corelare între Organigramă, Stat de FuncŃii şi 
Planul de ocupare pe anul 2011. 

 FaŃă de cele de mai sus  a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad nr.25/2011 privind 
aprobarea Planului de ocupare  a  funcŃiilor publice  din cadrul Primăriei municipiului 
Brad pentru anul 2011. Modificarea acestui Plan constă de fapt în evidenŃierea postului 
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vacant de şef birou de la Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat ca urmare a 
înfiinŃării DirecŃiei Tehnice cu cele două birouri: Biroul Urbanism Amenajarea 
Teritoriului InvestiŃii şi Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat (în loc 
de compartiment). 

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. 

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

Doamna  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, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi  cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Circo Aurel Vasile)  se adoptă Hotărârea nr.91/2011 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad nr.25/2011 privind aprobarea 
Planului de ocupare  a  funcŃiilor publice  din cadrul Primăriei municipiului Brad 
pentru anul 2011. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind  darea în folosinŃă 

gratuită Palatului Copiilor Deva – Filiala Clubul Copiilor Brad a 11 spaŃii din 
cadrul corpului 2 al  Şcolii Generale „Mircea Sântimbreanu” Brad 

Doamna  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.229/21.04.2011 
înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 9174/12.07.2011 Palatul Copiilor 
Deva  în subordinea căruia funcŃionează Filiala Clubul Copiilor Brad  a solicitat darea 
în folosinŃă gratuită a 11 spaŃii din corpul II al Şcolii Generale „Mircea Sântimbreanu” 
Brad  pentru aşi  desfăşura  activitatea acest Club în condiŃii optime. 
 Cele 11 spaŃii sunt situate la parterul clădirii şi se compun din 3 săli de clasă, o 
sală profesorală, 1 birou, o magazie, 2 grupuri sanitare şi 3 holuri, toate în suprafaŃă de 
358,64 mp. 
 FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
darea în folosinŃă gratuită pe o perioadă de 5 ani Palatului Copiilor Deva -Filiala 
Clubul Copiilor Brad a 11 spaŃii din cadrul corpului 2  al Şcolii Generale ,,Mircea 
Sântimbreanu” Brad. 

 Precizează că darea în folosinŃă se va face pe baza unui Contract de comodat  
încheiat între Primăria municipiului Brad şi Palatul Copiilor Deva cu avizul 
Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad căruia îi sunt date în administrare  şcolile  
din localitate care de fapt fac parte din domeniul public al municipiului Brad. 
 Doamna consilier Chiş Alexandra 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 
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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.  

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

Domnul consilier Suciu Ovidiu precizează că dumnealui nu înŃelege de ce este 
nevoie de aşa de mult spaŃiu pentru aşi desfăşura activitatea acest Club. MenŃionează 
că dacă s-ar da spre folosinŃă parterul atunci elevii ar rămâne şi fără sala de sport şi ar 
fi privaŃi de folosinŃa celorlalte utilităŃi. MenŃionează că la parterul şcolii sunt  cele 
mai bune săli de clasă, la etajul I şi II nu funcŃionează nici căldura şi nici celelalte 
utilităŃi. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că această solicitare şi acest proiect 
de hotărâre este bine venit deoarece se ştie de către toată lumea cât de important este 
acest Club al Copiilor pentru copii din municipiul Brad. Mai menŃionează că trebuie 
sprijinit acest Club iar cele două părŃi să stabilească de comun acord cum îşi vor 
împărŃii spaŃiile. 

Doamna preşedinte de şedinŃă propune domnilor consilieri să dea cuvântul 
doamnei  Betea  Elena– preşedinta Clubului Copiilor Brad – care este prezentă în sală 
pentru aşi spune punctul de vedere – propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

Doamna Betea Elena precizează că aceste activităŃi extraşcolare au o importanŃă 
deosebită pentru copii din municipiul Brad şi că este o frecvenŃă foarte bună a copiilor 
la aceste activităŃi. MenŃionează că sala de sport nu va fi  folosită de Club, că se vor 
ocupa doar două săli de clasă care vor fi predate celor două doamne învăŃătoare în 
stare foarte bună astfel încât activitatea şcolară să se desfăşoare în condiŃii foarte bune. 

Domnul consilier Radovici Teofil Emilian întreabă cine va suporta plata 
utilităŃilor în acestă situaŃie. 

Doamna Betea Elena precizează că plata utilităŃilor va fi suportată de către 
Palatul Copiilor Deva.  

Doamna  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, doamna preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat (Circo Aurel Vasile)  se adoptă Hotărârea nr.92/2011 privind darea 
în folosinŃă gratuită Palatului Copiilor Deva – Filiala Clubul Copiilor Brad a 11 
spaŃii din cadrul corpului 2 al  Şcolii Generale „Mircea Sântimbreanu” Brad. 
 

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

Doamna  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 propunerile făcute 
de către Consiliul de AdministraŃie al GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad şi Consiliul de 
AdministraŃie al Colegiului NaŃional „Avram Iancu” 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 după cum urmează:  

- pe lunile decembrie 2010, ianuarie, februarie, martie, aprilie  2011 
pentru  Şcoala Generală  „Horea , Cloşca şi Crişan ” Brad în sumă totală de 
3447,93lei, conform Anexelor 1-5. 

- pe lunile ianuarie, februarie, martie 2011 pentru Şcoala Generală 
„Mircea Sântimbreanu” Brad în sumă de 1225,85 lei conform Anexelor 6-8. 

- pe luna mai 2011 pentru GrădiniŃa „Floare de ColŃ” în sumă de 236 
lei conform Anexei nr.9. 

Precizează că a propus de asemenea reŃinerea unor sume necuvenite aprobate în 
cursul anului 2010 în valoare de  1371,13  lei de la  10  salariaŃi ai celor două Şcoli 
Generale – „Horea, Cloşca şi Crişan” şi „Mircea Sântimbreanu”, situaŃie rezultată în 
urma controlului efectuat de către Compartimentul Audit al Primăriei municipiului 
Brad. 

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.   

           Doamna consilier Chiş Alexandra 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.  

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că este normal şi firesc să se 
încadreze în lege, din fericire nu au fost achitate, reŃinerea este doar formală iar 
dorinŃa este ca în măsura posibilităŃilor financiare să se acorde aceste venituri pentru 
ca cei îndreptăŃiŃi  să-şi poată primi sumele de bani cuvenite. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian întreabă cine a greşit în această 
situaŃie, iar dacă a greşit cineva să fie tras la răspundere. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că poate ar fi bine dacă s-ar face o 
anchetă administrativă. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 128/1997 privind Statutul cadrelor didactice în temeiul căreia se acordau 
aceste drepturi, Consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ propune, lunar, 
spre aprobare consiliului local  drepturile băneşti aferente personalului didactic care 
solicită cheltuieli de deplasare, consiliu, care în unele cazuri a propus decontarea 
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integrală pe o lună a abonamentului iar ca justificare s-a depus la dosar doar un 
abonament  pe jumătate de lună. 

Domnul consilier Mureş Mihai precizeaza că nu e cazul pentru a se face vreo 
anchetă, atâta timp cât Consiliul local e în culpă, nemai virând sumele ce reprezintă 
decontarea transportului la cadrele didactice încă din luna mai 2010,  această reținere 
fiind doar una formală, sumele respective nefiind virate. 

Doamna  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Serviciului Buget, finnaŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale] din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad. 
  Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat (Circo Aurel Vasile) se adoptă Hotărârea nr.93/2011 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 aprobarea închirierii 
de către concesionarul I.I. ŞTEFAN IOAN DIVERS BRAD a unei suprafeŃe din 
spaŃiul concesionat de la Primăria municipiului Brad. 

Doamna 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 cererea înregistrată la 
Primăria municipiului Brad sub nr. 9022/08.07.2011 Întreprinderea Individuală Ştefan 
Ioan Divers cu sediul în Brad str. MoŃilor, nr.96 solicită aprobarea închirierii unei 
suprafeŃe de 24 mp. din spaŃiul pe care îl deŃine sub formă de concesiune de la 
Primăria municipiului Brad din cauza scăderii drastice a cifrei de afaceri pe fondul 
crizei economice pe ultimii ani. 
 Având în vedere cererea de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin 
care a propus aprobarea închirierii de către concesionarul I.I. ŞTEFAN  IOAN 
DIVERS  BRAD a unei suprafeŃe de 24 mp  din spaŃiul concesionat de la Primăria 
municipiului Brad de 90, 88 mp situat pe str. Republicii înscris în CF nr.705/66/1 cu 
nr. top. 39/x/3/II/2 . 
 Precizează că spaŃiul de 90,88 mp a fost concesionat de la Primăria municipiului 
Brad  de către SC ŞTEFAN TRANSCOM  IMPEX  SRL Brad  transformată în anul 
2010 în Întreprindere Individuală  ŞTEFAN IOAN DIVERS BRAD. 
 SpaŃiul de 90,88 mp a fost de fapt1/2  din gangul blocului 8 care a fost închis de 
către concesionar având ca obiect de activitate – magazin auto. 
  Doamna consilier Chiş Alexandra 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.  

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



 11 

Doamna   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, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Circo Aurel Vasile) se adoptă Hotărârea nr. 94/2011 privind aprobarea 
închirierii de către concesionarul I.I. ŞTEFAN IOAN DIVERS BRAD a unei 
suprafeŃe din spaŃiul concesionat de la Primăria municipiului Brad. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei 
nr.2 la HCL nr.5/2011 pentru aprobarea Programului privind obligaŃiile şi 
responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor economici şi cetăŃenilor 
pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2011. 

Doamna 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 adresa nr.6012/30.06.2011 a 
AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului Hunedoara  impune găsirea unor modalităŃi pentru 
gestionarea activităŃii de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaŃie 
inclusiv a deşeurilor periculoase de ambalaje astfel încât să se obŃină cel puŃin trei 
fracŃii, fapt pentru care a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
modificarea H.C.L. nr.5/2011 pentru aprobarea Programului privind obligaŃiile şi 
responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor economici şi cetăŃenilor 
pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2011. 
 Modificarea HCL nr.5/2011 constă de fapt în completarea punctului 2 a Anexei 
nr.2 a Hotărârii  cu măsura „colectarea selectivă a deşeurilor de la populaŃie pe trei 
fracŃii din care deşeurile de hârtie/carton să se facă în pubele de culoare albastră, 
deşeurile de plastic şi metal  în pubele de culoare galbenă şi deşeurile de sticlă în 
pubele verzi. 
  Responsabili cu  realizarea măsurii a propus  să fie AsociaŃiile de Proprietari 
din municipiul Brad care vor avea obligaŃia să achiziŃioneze cele trei tipuri de pubele.  
 Doamna  consilier Chiş Alexandra 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.  

Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 
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Doamna  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Compartimentul ProtecŃia Mediului din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Brad. 

 Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Circo Aurel Vasile)  se adoptă Hotărârea nr.95/2011 privind modificarea 
Anexei nr.2 la HCL nr.5/2011 pentru aprobarea Programului privind obligaŃiile 
şi responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor economici şi 
cetăŃenilor pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2011 . 

  
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea emiterii 

Acordului prealabil şi a AutorizaŃiei de amplasare în zona drumului public DN 
76 (E79) a lucrărilor „Construire împrejmuire depozit materiale de construcŃii, 
căi de acces, parcare, branşament electric, branşament apă, fosă septică”. 

Doamna  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 cererea înregistrată la Primăria 
municipiului Brad sub nr.9282/14.07.2011 domnul Mariş Adrian Horia- 
administratorul SC DENI ZERAL SRL Brad,  cu sediul în municipiul Brad, str. 
Iazului, bl.30, ap.17 solicită Acordul prealabil de amplasare şi construire  în zona 
drumului public DN 76 (E79)  – str. Vânătorilor  a  unui depozit de materiale de 
construcŃii împrejmuire căi de acces şi parcare cu utilităŃi (branşament electric, 
branşament apă, fosă septică).  
   FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  
aprobarea Acordului prealabil  şi a AutorizaŃiei de amplasare în zona drumului public 
DN 76 (E79) a lucrărilor „Construire împrejmuire depozit materiale de construcŃii, căi 
de acces, parcare, branşament electric, branşament apă, fosă septică” .   
 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.  

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

Doamna  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, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Circo Aurel Vasile)  se adoptă Hotărârea nr.96/2011 privind aprobarea 
emiterii Acordului prealabil şi a AutorizaŃiei de amplasare în zona drumului 
public DN 76 (E79) a lucrărilor „Construire împrejmuire depozit materiale de 
construcŃii, căi de acces, parcare, branşament electric, branşament apă, fosă 
septică”. 
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  vânzarea prin licitaŃie 

publică a unui spaŃiu comercial înscris în CF nr. 60034-C1-U65 nr. top 39/x/3/II/I 
situat şa parterul blocului 8, str. Republicii 

Doamna  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.   
    Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmare a rezilierii Contractului de 
concesiune pentru suprafaŃa de 90,88 mp. ce reprezintă ½ din gangul de la parterul 
blocului 8 de pe str. Republicii a iniŃiat  prezentul proiect de hotărâre prin care a 
propus vânzarea prin licitaŃie a  acestui spaŃiu comercial  înscris în CF  nr.60034-C1-
U65 nr. top 39/x/3/II/1,făcând parte din domeniul privat al municipiului Brad. 

 Totodată a propus aprobarea Caietului de sarcini pentru buna desfăşurare a 
licitaŃiei publice, o comisie de licitaŃie formată din 5 persoane, precum şi însuşirea 
Raportului de evaluare întocmit de către SC DOREVAL SRL DEVA prin expert 
evaluator Varga Dorel. 
 A propus ca preŃul de pornire al licitaŃiei să fie de 81.200 lei, iar Contravaloarea 
Raportului de evaluare, precum şi a documentaŃiilor topografice  să fie  suportate de 
către  câştigătorul licitaŃiei.    
 Doamna consilier Chiş Alexandra 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.  

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

Domnul consilier Manea Iosif solicită să i se precizeze ce se  scoate la vânzare 
acum: terenul iniŃial (gangul) sau spaŃiul comercial existent menŃionând că din 
raportul de evaluare prezentat nu rezultă valoarea investiŃiei. Precizează că la licitaŃie 
poate participa orice persoană interesată să cumpere. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că în inventarul 
domeniului privat al municipiului Brad este evidenŃiat gangul şi nu spaŃiul 
comercialexistent în momentul de faŃă. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că acel gang a fost concesionat iar în 
momentul în care s-a renunŃat la concesiune spaŃiul împreună cu investiŃia rămâne în 
proprietatea municipiului Brad şi ca atare se poate scoate la vânzare prin licitaŃie 
publică spaŃiul comercial.  

Domnul consilier Groza Liviu propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte 
domnul consilier Manea Iosif - propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 



 14 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că în Raportul de evaluare  s-au 
evaluat spaŃiile existente. 

Doamna  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, doamna preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat (Circo Aurel Vasile)  se adoptă Hotărârea nr.97/2011 privind 

vânzarea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu comercial înscris în CF nr. 60034-
C1-U65 nr. top 39/x/3/II/I situat şa parterul blocului 8, str. Republicii. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea 

preŃurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de 
canalizare pentru municipiul Brad, judeŃul Hunedoara prestate de către SC APA 
PROD SA  DEVA. 

Doamna  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.10224/27.06.2011 
SC APAPROD SA DEVA solicită aprobarea modificării  tarifelor şi preŃurilor la apa 
potabilă şi canalizare, începând cu luna iunie 2011 atât pentru populaŃia municipiului 
Brad cât şi pentru restul utilizatorilor.  
 Precizează că SC APAPROD SA DEVA a depus avizul nr. 1024935 - 8 din 
15.06.2011 a ANRSC Bucureşti prin care s-au avizat următoarele preŃuri şi tarife: 
    - la  apa potabilă pentru populaŃia municipiului Brad 3,31 lei/mc cu TVA; 
    - la canalizare pentru populaŃia municipiului Brad  1,36 lei/mc cu TVA; 
 iar pentru restul utilizatorilor tariful de apă potabilă s-a stabilit la 2,67lei/mc fără 
TVA  şi pentru canalizare la 1,10 lei/mc fără TVA. 

FaŃă de cele de mai sus  a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
aprobarea preŃurilor/tarifelor avizate de către ANRSC Bucureşti începând cu luna 
august 2011, luând în considerare şi fundamentarea propunerilor făcute de către SC 
APAPROD Deva în baza  art.36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de  canalizare aprobat prin HCL nr.30/2009.  

MenŃionează că la art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului 
public  de alimentare cu apă şi de canalizare se stipulează strategia de tarifare a apei 
potabile şi a canalizării până în anul 2012 pentru a asigura o dezvoltare durabilă a 
operatorului pe primii 4 ani de derulare a investiŃiilor finanŃate din fonduri de 
coeziune. 
 Precizează că procentul de creştere faŃă de  tarifele practicate în anul  2010 este 
de 20% în condiŃiile în care tariful la apa potabilă pentru populaŃie a fost de 2,75 
lei/mc  cu TVA iar canalizarea de 1,13 lei/mc cu TVA ( pentru restul utilizatorilor 
tariful la apa potabilă a fost de 2,31 lei/mc fără TVA iar la canalizare de 0,95 lei/mc 
fără TVA).   
 Doamna consilier Chiş Alexandra 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 
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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.  

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

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu şi domnul consilier Podaru Vasile 
anunŃă că dânşii cad sub incidenŃa art. 87 din Regulamentul de Organizare şi 
FuncŃionare a Consiliului local Brad aprobat prin HCL nr.1/2005, ambii fiind angajaŃi 
ai SC APAPROD SA. 

Domnul consilier Radovici Teofil Emilian întreabă că dacă ANRSC Bucureşti a 
avizat acest tarif pentru ce se mai solicită aprobarea de către autoritatea locală, 
menŃionând că dumnealui i se pare enorm de mare procentul propus şi în consecinŃă se 
va abŃine la votarea acestui  proiect de hotărâre. Întreabă în ce localităŃi din judeŃ mai 
sunt tarife - preŃuri atât de mari. 

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu care este şi director executiv la SC 
APAPROD SA DEVA precizează că Deva şi Brad-ul au cele mai mari tarife, sub 
preŃul Brad-ului fiind localităŃile nou afiliate (Teliucul, VeŃelul, etc...) şi că este o 
strategie graduală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară Hunedoara pentru a 
uniformiza  tariful în anul 2011. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că nu este de acord cu creşterea 
tarifului, că dumnealui a fost primul revoltat de această majorare cu 20% menŃionând 
că ar trebui să se facă o analiză la SC APAPROD SA. 

Domnul consilier Kiszely Flavius Tiberiu precizează că această uniformizare a 
plecat de la ideea de a susŃine această investiŃie pentru a se putea plăti redevenŃa, 
menŃionând că cei de la Uniunea Europeană au impus o strategie de analiză financiară 
pentru o perioadă de până la 5 ani de zile. 

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că ar trebui discutată în contextul 
acestui proiect de hotărâre şi adresa de la SC Apaprod SA – care este intodusă peste 
ordinea de zi. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian întreabă de ce mai trebuie majorat 
preŃul dacă la Brad se practică deja cel mai mare preŃ. 

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că din punct de vedere 
operaŃional tariful aplicat la Brad nu acoperă redevenŃa  şi cheltuielile cu întreŃinerea 
reŃelelor şi a întregului sistem. 

Doamna  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului autorizare, monitorizare, control transport public 
local, transport în regim de taxi şi de închiriere din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad. 

 Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 10 voturi „împotrivă” (Duşan 
Gheorghe Adrian, Leaha Ştefan Dorel, Groza Liviu, Chiş Alexandra, Manea Iosif, 
Suciu Ovidiu, Ciur Gheorghe, Hărăguş Constantin Marin, Ştefan Bogdan Mihai, Sim 
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Mihaela Dorina Marcela), 4 abŃineri (Oprişa Florin Ioan, Radovici Teofil Emilian, 
Benea Răpcău AncuŃa, Mureş Mihai),  2 consilieri nu votează (Podaru Vasile, Kiszely 
Fabius Tiberiu), 1 consilier absent motivat (Circo Aurel Vasile) SE AMÂNĂ 
proiectul de hotărâre privind modificarea preŃurilor/tarifelor la serviciile publice 
de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru municipiul Brad, judeŃul 
Hunedoara prestate de către SC APA PROD  SA  DEVA 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind acordarea  TITLULUI 

DE CETĂłEAN DE ONOARE  al municipiului Brad  maestrului  RADU 
BELIGAN. 

Doamna  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.   
     Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmare a Referatului nr.27 
/21.07.2011 al Casei de Cultură Brad prin care se evocă personalitatea  marelui actor 
Radu Beligan cu o activitate de peste 70 de ani pusă în slujba scenei a iniŃiat prezentul 
proiect de hotărâre prin care a propus conferirea TITLULUI DE CETĂłEAN DE 
ONOARE  al municipiului Brad maestrului   RADU BELIGAN. 
  Precizează că marele actor Radu Beligan s-a născut în anul 1918 în localitatea 
Galben, jud. Bacău, a urmat studiile gimnaziale la Bacău, ulterior la Bucureşti 
studiază Dreptul, Filozofia şi Academia Regală de Muzică şi Teatru. 
 În perioada interbelică îşi petrecea vacanŃele de vară în localitatea Brad unde 
tatăl său era şeful  Gării CFR . 
 În localitatea Brad la vârsta de 15 ani a debutat cu poezia  „LUNA” în numărul 
19 al seriei vechi  al  ziarului  „Zarandul” fiind legat de această localitate până la 
adânci bătrâneŃe. 
   Înmânarea Diplomei de CetăŃean de Onoare a propus să se facă cu ocazia 
sărbătoririi Zilelor municipiului Brad care se vor desfăşura în perioada 12-14 august 
2011. 
 Doamna consilier Chiş Alexandra 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.  

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că domnul Radu Beligan este unul 
dintre cei mai mari actori în viaŃă şi dacă va veni la Brad,  prezenŃa dumnealui va fi un 
mare eveniment pentru Brad. 
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Domnul primar precizează că a luat legătura cu marele actor şi acesta a promis 
că, dacă sănătatea îi va permite,  va veni la Brad cu ocazia desfăşurării Zilelor 
municipiului . 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că acest proiect de hotărâre se 
votează prin vot secret. 

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

 În urma numărării buletinelor de vot  cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Circo Aurel Vasile)  se adoptă Hotărârea nr.98/2011 privind acordarea 
TITLULUI DE CETĂłEAN DE ONOARE  al municipiului Brad  maestrului  
RADU BELIGAN. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind acordarea TITLULUI 
DE CETĂłEAN DE ONOARE al municipiului Brad   – domnului  prof. univ. dr. 
Volker  Wollmann. 

Doamna 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 Referatul nr. 29/22.07.2011 al 
Casei de Cultură Brad se face cunoscută activitatea prodigioasă a domnului prof. univ. 
dr. Volker Wollmann director al Muzeului Transilvănean din Gundelsheim Germania, 
colaborator al Muzeului Mineritului din Bochum – Germania, cercetător al istoriei 
mineritului de pe meleagurile łării Zarandului. 
 Precizează că domnul prof. univ. dr. Volker  Wollman a avut un rol important în 
organizarea unor manifestări gen ,,Cadrilaterul aurifer al Transilvaniei” care a avut loc 
la Brad în cursul anului 2010 la Casa de Cultură Brad, prilej cu care a restituit 
comunităŃii brădene o copie a  vagonetului din secolul al XIV - lea descoperit la Ruda 
Brad, precum şi fotografii şi documente miniere cu caracter de unicat, cu o 
extraordinară valoare istorică. 
  Având în vedere o fructuoasă colaborare între domnul prof. univ. dr. Volker 
Wollmann şi municipalitate,  a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
conferirea TITLULUI DE CETĂłEAN DE ONORE al municipiului Brad pentru 
contribuŃia adusă la cercetarea mineritului în łara Zandului şi implicarea sa la punerea 
în valoare a patrimoniului istoric şi cultural al Bradului. 
 Înmânarea diplomei de CETĂłEAN DE ONOARE al municipiului Brad va fi 
făcută cu prilejul sărbătoririi Zilelor municipiului Brad în perioada 12-14 august 2011.  
 Doamna consilier Chiş Alexandra  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, 
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apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Doamna secretar Epure Agnes precizează că acest proiect de hotărâre se 
votează prin vot secret. 

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

 În urma numărării buletinelor de vot  cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Circo Aurel Vasile)  se adoptă  Hotărârea nr.99/2011 privind acordarea 
TITLULUI DE CETĂłEAN DE ONOARE al municipiului Brad   – domnului  
prof. univ. dr. Volker  Wollmann 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind acordarea unei 

DIPLOME DE EXCELENłĂ domnului DUNOUVION   DANIEL. 
Doamna  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 menŃionează că prin  Referatul Casei de Cultură 
Brad înregistrat sub nr. 28/21 iulie 2011  se arată  că domnul Dunouvion Daniel 
cetăŃean francez, cu domiciliul în Gaillac – regiunea Tarn din FranŃa, începând cu anul 
2004 a fondat AsociaŃia de prietenie 81 al cărei preşedinte este şi de-a lungul anilor a 
sprijinit instituŃiile şcolare, spitaliceşti, culturale din municipiul Brad prin promovarea 
acŃiunilor şcolare, economice, umanitare, educative, sportive, turistice şi culturale 
cooperând la acŃiuni de dezvoltare prin ajutoare materiale şi financiare. 

De-a lungul anilor a vizitat municipiul Brad de mai multe ori făcând donaŃii atât 
unităŃilor spitaliceşti din Brad cât şi şcolilor şi Centrului de îngrijire al persoanelor 
vârstnice. În anul 2006  a facilitat schimburile şcolare între Colegiul NaŃional „Avram 
Iancu” Brad şi Colegiul din Gaillac. A stabilit relaŃii de parteneriat cu AsociaŃia  
„Maria” a femeilor din Brad şi doreşte să realizeze un alt parteneriat  cu AsociaŃia 
Brad Mileniul 3 şi FundaŃia „ Auraria – Barza” Brad.  
   Drept mulŃumire faŃă de această activitate a domnului  Dunouvion  Daniel am 
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus acordarea Diplomei de 
ExcelenŃă susnumitului, urmând ca înmânarea acesteia să se facă cu ocazia sărbătoririi 
Zilelor municipiului Brad  în perioada 12-14 august 2011. 
 Doamna consilier Chiş Alexandra 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, 
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apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că l-a cunoscut personal pe acest 
om. MenŃionează că acesta a participat la numeroase acŃiuni umanitare, a făcut 
numeroase donaŃii : Spitalului, Colegiului NaŃional „Avram Iancu”Brad, Sanatoriului 
TBC, etc şi merită din plin această diplomă. 

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că dorinŃa Consiliului local al 
municipiului Brad doreşte să acorde o Diplomă de excelenŃă şi doamnei secretar 
Epure Agnes pentru buna colaborare, devotamentul şi corectitudinea de care a dat 
dovadă de-a lungul anilor. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că acest proiect de hotărâre se 
votează prin vot secret. 

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

 În urma numărării buletinelor de vot  cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Circo Aurel Vasile)  se adoptă  Hotărârea nr.100/2011 privind acordarea 
unei DIPLOME DE EXCELENłĂ domnului DUNOUVION   DANIEL. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuŃiei 

bugetare pe trimestrul II 2011 a bugetului municipiului Brad şi ale instituŃiilor şi 
serviciilor subordonate Consiliului local Brad 

Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.   
    Domnul primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu prevederile art. 
49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaŃia să prezinte spre 
aprobare 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.  
 În art.1 al proiectului de hotărâre  a propus aprobarea execuŃiei bugetare pe trim 
. II 2011  a bugetului local al municipiului Brad, după cum urmează: 
             - la venituri în sumă de 9869177 lei din care la secŃiunea de funcŃionare 
9281112 lei iar la secŃiunea  de dezvoltare  588065 lei. 
             -la cheltuieli în sumă de 9862082 lei, din care la secŃiunea de funcŃionare 
9274792 lei şi la secŃiunea de dezvoltare 587290 lei. 
             - un excedent bugetar de 7095 lei. 
 În art. 2 al proiectului de hotărâre  a propus aprobarea execuŃiei bugetare  pe 
trim II 2011 a instituŃiilor şi serviciilor publice finanŃate din venituri proprii după cum 
urmează: 

-   la venituri în sumă de 5140108 lei la toate secŃiunea de funcŃionare 
                     - la cheltuieli în sumă de 5045458 lei, din care la secŃiunea de 
funcŃionare 5023927 lei şi la secŃiunea de dezvoltare 21531 lei 
                     - şi un excedent bugetar de 94650 lei . 
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 Doamna consilier Chiş Alexandra 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.  

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

Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad. 

 Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Circo Aurel Vasile)  se adoptă Hotărârea nr.101/2011 privind aprobarea 
execuŃiei bugetare pe trimestrul II 2011 a bugetului municipiului Brad şi ale 
instituŃiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 

municipiului Brad pe anul 2011. 
Doamna  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.   
    Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr. 
9676/27.07.2011 al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei 
municipiului Brad  prin virări de credite de la un capitol bugetar la altul în vederea 
plăŃii indemnizaŃiilor pentru persoanele cu handicap luaŃi în evidenŃa Primăriei 
municipiului Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
diminuarea capitolului bugetar 84.02 - „transporturi” cu suma de 120 mii lei. 
 Mai precizează că prin această rectificare  de buget pot fi plătite indemnizaŃiile 
pentru 120 persoane cu handicap pe o perioadă de 2 luni, indemnizaŃia fiind de 510 
lei/persoană cu handicap.  
 Doamna consilier Chiş Alexandra  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, 



 21 

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

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

Doamna  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad. 

 Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Circo Aurel Vasile)  se adoptă Hotărârea nr.102/2011 privind rectificarea 
bugetului municipiului Brad pe anul 2011. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea unor bunuri 

din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad. 
Doamna  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.   
       Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr. 
9727/27.07.2011 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului 
Brad prin care se solicită trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Brad a unei lungimi de 906,40 m Ńeavă rezultată din înlocuirea reŃelei de 
transport agent termic şi casarea acesteia a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin 
care a propus cele solicitate. 
 Mai precizează că aceste Ńevi au rezultat ca urmare a înlocuiriilor de către SC 
Gevis Proteam Deva – executantul investiŃiei „Modernizarea  Punctului Termic nr.5 şi 
a reŃelelor aferente de pe str. Privighetorilor” din municipiul Brad. 
 łevile astfel casate vor fi predate la un centru de colectare a fierului vechi din 
municipiul Brad, iar sumele rezultate din valorificarea acestora vor face venit la 
bugetul local. 
           Doamna consilier Chiş Alexandra  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.  

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

Domnul consilier local Hărăguş Marin Constantin propune ca din comisia de 
licitaŃie să facă parte domnul consilier Leaha Ştefan Dorel – propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
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Doamna  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, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat (Circo Aurel Vasile)  se adoptă Hotărârea nr.103/2011 privind trecerea 
unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad. 

 
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 8297/2011 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 Raport privind activitatea asistenŃilor 
personali desfăşurată în semestrul I al anului 2011 de care domnii consilieri au luat 
act. 

Se trece la următorul punct şi anume Analizarea şi discutarea unor cereri şi 
adrese: 
 - adresa nr. 1960/11.07.2011 a Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad 
prin care se solicită analizarea solicitării FundaŃiei Cultural Umanitare „Henri 
Coandă” Oradea  de a deschide o filială la Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad cu 
obiectul de activitate – învăŃământ postliceal – specializarea „Asistent Sanitar”. În 
urma analizării, domnii consilieri solicită a se purta corespondenŃă în vederea 
prezentării de către FundaŃie a acreditării şi a autorizaŃiei de funcŃionare iar în ceea ce 
priveşte tariful de închiriere a sălilor de curs - va fi cel stabilit  prin hotărârea 
consiliului local. 
 - cererea  nr. 8587/28.06.2011  a domnului  Miclea  Iulian  Dorin prin care 
solicită concesionarea unei suprafeŃe de 6 mp teren pe care este amplasată terasa şi 
scările de acces în incinta cabinetului stomatologic. În urma analizării cererii domnii 
consilieri dau avizul de principiu pentru concesionarea terenului şi solicită 
comandarea unui Raport de evaluare pentru stabilirea preŃului  minim al redevenŃei şi 
iniŃierea unui proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafaŃă de 6 mp. 
 Domnul primar Florin Cazacu solicită informaŃii suplimentare reprezentantului 
Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, dar, constată că acesta lipseşte de la şedinŃă, cu toate că 
a fost anunŃat pentru a participa, motiv pentru care cere emiterea unei dispoziŃii de 
sancŃionare a şefului Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului şi InvestiŃii. 
 - cererea  nr. 8959/17.07.2011 a doamnei Lazăr Emilia prin care solicită 
cumpărarea terenului în suprafaŃă de 43,25 mp  situat în Brad, str. Republicii, adiacent 
blocului 19, parter  şi  care  în momentul de faŃă este deŃinut în baza unui contract de 
concesiune. În urma analizării cererii domnii consilieri solicită executivului să-i aducă 
la cunoştiinŃă doamnei Lazăr Emilia riscul la care se supune prin renunŃarea la 
concesiune prin organizarea unei licitaŃii publice la care poate participa oricine este 
interesat .  

- adresa nr.10/27.07.2011 a SC PAN INTERNAłIONAL SRL prin care se 
depun obiecŃiuni la răspunsurile formulate de Primăria municipiului Brad la cererile 
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societăŃii susnumite referitoare la concesionarea parcelei de 182 mp teren aferent 
restaurantului pe care îl deŃine în baza unui contract de închiriere. În urma analizării 
adresei domnii consilieri sunt de acord să dea cuvântul damnei Hărăguş Blandiana – 
administratorul SC PAN INTERNAłIONAL SRL care este prezentă în sală pentru a-
şi susŃine cele solicitate. Doamna administrator precizează că dumneaei doreşte  ca  
acest teren să fie  concesionat  prin licitaŃie publică la care să poată participa oricine 
este interesat.   

- adresa nr. 542/26.07.2011 a GrădiniŃei „Floare de ColŃ” Brad  prin care se 
solicită sprijin  pentru rezolvarea unor probleme administrative în vederea începerii în 
bune condiŃii a noului an şcolar. În urma analizării celor solicitate domnii consilieri 
solicită executivului Primăriei efectuarea unui Deviz estimativ al lucrărilor ce urmează 
a se executa acolo. 

- adresa nr. 1857/2011 a SC APAPROD SA DEVA care a fost discutată de 
către domnii consilieri în contextul proiectului de hotărâre privind modificarea 
preŃurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare 
pentru municipiul Brad, judeŃul Hunedoara prestate de către SC APAPROD SA  
DEVA. 

 
Se trece la următorul punct înscris în ordinea de zi şi anume: DIVERSE. 
 
Domnul primar Florin Cazacu prezintă pe scurt programul desfăşurării 

evenimentelor ocazionate cu ocazia Zilelor municipiului Brad în perioada 12-14 
august 2011 aşa cum a fost el propus de comisia de lucru stabilită prin DispoziŃia 
primarului împreună cu membrii Consiliului local.  

Nemaifiind alte discuŃii doamna preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de                      
28.07.2011.            
 

Brad, 28.07.2011. 
 
 
 
 
 
 
             PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                                                                   
                                   Secretar   
        SIM MIHAELA DORINA MARCELA                                     
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