ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 29 iunie 2011 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data de
29 iunie 2011 s-a făcut în data de 23.06.2011 prin DispoziŃia nr. 570/23.06.2011 emisă de
Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi art.68 (1) din Legea administraŃiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştiinŃa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj din municipiul
Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 23.06.2011 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi 15 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcŃie,
domnul consilier Radovici Teofil Emilian şi domnul consilier Podaru Vasile fiind absenŃi
motivat.
A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, angajaŃi ai
aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului Brad.
În calitate de invitaŃi au participat domnul Verdeş LaurenŃiu- director economic al
Spitalului municipal Brad, domnul Jurca Florin – manager al Spitalului municipiului Brad şi
domnul Ciota Ioan – director medical al Spitalului municipal Brad.
Din partea SC ACVACALOR SA BRAD – în insolvenŃă au participat doamna
administrator special –economist NiŃă Adina, domnul consilier juridic Boghean Emilian şi
domnul inginer Grosu Adrian.
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 25 mai 2011 cu rugămintea de a se accepta îndreptarea erorii
materiale a unui cuvânt scris greşit în contextul unei fraze în pagina 13 din procesul verbal
şi anume
s-a scris „Domnul consilier Ciur Gheorghe preşedintele Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement precizează că în
Lista de priorităŃi sunt trei solicitanŃi care au acelaşi punctaj şi o şpagă pe doamna secretar
Epure Agnes să precizeze care sunt criteriile de departajare în astfel de situaŃii”.
în loc de : Domnul consilier Ciur Gheorghe preşedintele Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement precizează că în
Lista de priorităŃi sunt trei solicitanŃi care au acelaşi punctaj şi o roagă pe doamna secretar
Epure Agnes să precizeze care sunt criteriile de departajare în astfel de situaŃii.
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Domnii consilieri întreabă cine este vinovat pentru această greşeală.
Domnişoara consilier juridic David Mihaela precizează că dumneai este singura
vinovată de producerea acelei erori materiale, menŃionând că ea este responsabilă cu
întocmirea procesului verbal, dar nu a făcut-o cu intenŃie şi regretă consecinŃele produse.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că domnişoara consilier juridic ar merita o
sancŃiune în acest caz şi o întreabă dacă mustrarea ar fi prea puŃin pentru fapta săvârşită.
Domnişoara David Mihaela precizează că rămâne la aprecierea domnilor consilieri ce
sancŃiune i se va aplica.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că având în vedere că este prima abatere să
fie iertată, domnii consilieri sunt de acord să nu fie sancŃionată.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că tocmai e greşeală şi asta este
grav.
Mai departe domnii consilieri cu unanimitate de voturi sunt de acord cu îndreptarea
erorii materiale şi aprobă procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 25.05.2011.
Doamna Epure Agnes îi roagă pe domnii consilieri să facă propuneri pentru alegerea
preşedintelui de şedinŃă avându-se în vedere că mandatul de preşedinte de şedinŃă al
domnului consilier local Radovici Teofil Emilian s-a epuizat.
Domnul consilier Mureş Mihai propune ca alegerea preşedintelui de şedinŃă să se facă
prin respectarea ordinii alfabetice, conform art.20, alin.3 din Regulamentului de Organizare
şi FuncŃionare a Consiliului local al municipiului Brad.
Domnul consilier Oprişa Ioan Florin o propune pe doamna consilier Sim Mihaela
Dorina Marcela ca preşedinte de şedinŃă – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Doamna Epure Agnes o roagă pe doamna consilier Sim Mihaela Dorina Marcela 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 aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului
în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism din municipiul
Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2. 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 – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de teren de
567 mp. din domeniul privat al municipiului Brad situată pe str. Abatorului FN în vederea
realizării unei hale de producŃie – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului prealabil pentru amplasarea
şi executarea de lucrări în zona drumului public DN 76 (str.Vânătorilor)- iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 15 mp.
de teren din domeniul privat al municipiului Brad situat în PiaŃa agroalimentară – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
6. 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 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul privat al municipiului Brad a unei
suprafeŃe de teren pentru a fi pus la dispoziŃia Comisiei locale de fond funciar Brad – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
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8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinŃe din blocul ANL situat în Brad
str. Nestor Lupei – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuinŃe sociale din imobilul situat în
Brad str. Horea nr. 10 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă a unei suprafeŃe de
teren de 182 mp. situată în municipiul Brad str. Republicii FN – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
11. Informarea nr.8297/2011 privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor de judecată în
care Consiliul local al municipiului Brad este parte.
12. Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri:
- adresa nr. 3289/2011 a Spitalului municipal Brad
- adresa nr. 1342/2011 a FundaŃiei Cultural Umanitară ,,Henri Coandă” Oradea
- adresa nr. 1660/2011 a SC ACVACALOR SA BRAD
- adresa nr. 1380/2011 a Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad
- cererea nr. 7419/2011 a doamnei Pietraru Tamara
- cererea nr. 8121/2011 a SC DANDY CAR PAN SRL BRAD
- cererea nr. 7204/2011 a domnului Vanca Tiberiu
13. 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 sărbătorirea Zilelor municipiului Brad, EdiŃia a X-a.
Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuinŃe sociale din imobilul situat în
Brad, str. Horea, nr. 10.
Notificarea nr.8444/24.06.2011 a SC PAN INTERNAłIONAL SRL BRAD privind
atribuirea directă a spaŃiului situat pe str. Republicii, adiacent spaŃiului Restaurant
„Milenium”;
Adresa nr. 23 /2011 a Casei de Cultură Brad
Adresa nr.4425 /23.06.2001 a Consiliului JudeŃean Hunedoara –Deva;
Referatul nr. 8636/29.06.2011 a Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃii.
Propune de asemenea retragerea de pe Ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind
concesionarea prin negociere directă a unei suprafeŃe de teren de 182 mp. situată în
municipiul Brad str. Republicii FN şi rediscutarea lui peste 2, 3 luni, când SC RELCOM
SRL va aduce îmbunătăŃiri la proiectul pe care doreşte să-l realizeze pe acel spaŃiu.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului Ordinii de
zi, doamna preşedinte de şedinŃă îl supune aprobării cu completările făcute şi retragerea
propusă şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi urbanism din municipiul 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 urmare a adresei nr. 3763/11.05.2011 a
InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara prin care se solicită elaborarea unui Regulament
local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi urbanism din municipiul Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
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propus aprobarea acestui Regulament elaborat de către biroul urbanism din cadrul Primăriei
municipiului Brad.
Regulamentul mai sus menŃionat a fost avizat de Comisia tehnică de urbanism prin
AVIZUL tehnic nr. 8/03.06.2011.
Precizează că în viitor hotărârile Consiliului local privind aprobarea Planurilor
urbanistice sau de amenajare a teritoriului (PUD, PUZ, PUG, PAT) vor fi motivate în drept
şi în fapt, conform acestui Regulament, care prevede de fapt informarea şi consultarea
populaŃiei asupra documentaŃiilor.
Consultarea publicului se va finaliza cu un raport al informării ce se va supune atenŃiei
deliberativului, împreună cu documentaŃiile prevăzute în PUG-uri, PUZ-uri, PUD-uri etc.
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.
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 Biroului UATI 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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Radovici Teofil Emilian, Podaru Vasile), se adoptă Hotărârea nr. 77/2011 privind
aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism din municipiul Brad.
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.
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 menŃionează că prin Hotărârea Consiliului local Brad
nr. 64/2011 s-a aprobat punerea la dispoziŃia investitorului, pe perioada derulării Proiectului
,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată” a unui număr de 56 străzi
aparŃinând domeniului public, pentru care sunt proiectate lucrări de investiŃii, în aceste
reŃele.
Prin adresele nr. 7777/17.05.2011 şi nr. 9271/08.06.2011, care modifică şi
completează adresa nr. 6939/04.05.2011 a SC APAPROD SA DEVA, în calitate de operator,
se solicită aprobarea predării, cu acelaşi scop şi în aceleaşi condiŃii, a unui număr de 5
amplasamente a 100 mp. pentru 5 staŃii de pompare apă, a unui număr de 9 amplasamente
(din care 4 carosabile) pentru 9 staŃii de pompare apă uzată şi a amplasamentului StaŃiei de
Captare şi Tratare a apei Crişcior.
În urma identificărilor cadastrale efectuate cele 15 amplasamente care aparŃin
domeniului public, vor fi puse la dispoziŃia investitorului pe durata derulării investiŃiei.
SuprafeŃele propuse de proiectant pentru staŃia de pompare sunt informative, incluzând
şi zonele de siguranŃă şi de protecŃie aferente, iar construcŃiile sunt subterane, cu scară de
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acces de la cota terenului, astfel încât aceste construcŃii nu afectează în mod esenŃial gradul
de utilizare a terenului.
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.
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 Biroul Urbanism Amenajarea Teritoriului şi InvestiŃii 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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenti motivat
(Radovici Teofil Emilian şi Podaru Vasile) se adoptă Hotărârea nr.78/2011 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 discutarea Proiectului de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie
publică a unei suprafeŃe de teren de 567 mp. din domeniul privat al municipiului Brad
situată pe str. Abatorului FN în vederea realizării unei hale de producŃie.
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.7836/09.06.2011 al
Compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului se
precizează că pentru realizarea obiectivului hală de producŃie de pe str. Abatorului – SC
ROSTYLE ALEX SRL BRAD, care a cumpărat suprafaŃa de 1200 mp de teren ar mai avea
nevoie de încă o suprafaŃă aproximativă de 600 mp.
Întrucât din extrasele de carte funciară nr. 61698 şi 61705 rezultă că pe lângă suprafaŃa
susmenŃionată există două loturi de teren în suprafaŃă de 339 mp. respectiv 228 mp. a iniŃiat
un proiect de hotărâre prin care a propus vânzarea prin licitaŃie publică a celor două loturi.
Vânzarea se va realiza prin licitaŃie publică, având în vedere că loturile fac parte din
domeniul privat al municipiului Brad, fapt pentru care 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 pentru cele două loturi în suprafaŃă totală de
567 mp. să fie de 35.279 lei fără TVA, iar contravaloarea Raportului de evaluare, precum şi
a documentaŃiilor topografice să fie suportate de către câştigătorul licitaŃiei.
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,
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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.
Domnul consilier Leaha Dorel Ştefan propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte
domnul consilier Hărăguş Marin Constantin – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Radovici Teofil Emilian şi Podaru Vasile) se adoptă Hotărârea nr.79/2011 privind
vânzarea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de teren de 567 mp. din domeniul privat
al municipiului Brad situată pe str. Abatorului FN în vederea realizării unei hale de
producŃie.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea emiterii
Acordului prealabil pentru amplasarea şi executarea de lucrări în zona drumului public
DN 76 (str.Vânătorilor) .
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 nr.7239/26.05.2011 familia
Indrieş Sorina şi Indrieş Liviu Vasile domiciliaŃi în Brad str. 1 Iunie bloc C 19 ap. 8 solicită
aprobarea emiterii Acordului prealabil pentru amplasarea şi executarea de lucrări în zona
drumului public al municipiului Brad DN 76 (str. Vânătorilor).
Familia Indrieş Sorina şi Indrieş Liviu doresc să construiască o locuinŃă P+M, anexe
gospodăreşti, fosă septică, branşament electric, branşament de apă şi împrejmuire, în
apropierea DN 76.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea emiterii Acordului prealabil pentru amplasarea şi executarea de lucrări în zona
drumului public DN 76 (str.Vânătorilor).
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.
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 Biroului UATI din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
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Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Radovici Teofil Emilian şi Podaru Vasile) se adoptă Hotărârea nr.80/2011 privind
aprobarea emiterii Acordului prealabil pentru amplasarea şi executarea de lucrări în
zona drumului public DN 76 (str.Vânătorilor).
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie
publică a unei suprafeŃe de 15 mp. de teren din domeniul privat al municipiului Brad
situat în PiaŃa agroalimentară.
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 cererea nr.
6896/18.05.2011 a doamnei Furdui Sofia administratorul ,,Întreprinderii Individuale Furdui
Sofia” care solicită închirierea unei suprafeŃe de 15 mp. de teren adiacent barului în care îşi
desfăşoară activitatea pentru depozitarea ambalajelor, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus închirierea prin licitaŃia publică a spaŃiului susmenŃionat.
Precizează că spaŃiul este liber din anul 2002. Pe acest amplasament a funcŃionat un
chioşc care a fost desfiinŃat şi poate fi închiriat pentru a obŃine venituri suplimentare la
bugetul local.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea unui Caiet de sarcini în
vederea închirierii spaŃiului, în art. 3 al proiectului de hotărâre a propus o comisie de
licitaŃie formată din 5 persoane, iar preŃul de pornire al licitaŃiei l-a propus să fie de 70 lei
chirie/lună .
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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte
domnul consilier Manea Iosif – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că acest spaŃiu îi este necesar petentei
dar să se urmărească ca aceasta să-i dea un aspect civilizat zonei şi să fie inclus în
documentaŃia de modernizare a barului.
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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi
motivat (Radovici Teofil Emilian şi Podaru Vasile) se adoptă Hotărârea nr.81/2011 privind
închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 15 mp. de teren din domeniul privat
al municipiului Brad situat în PiaŃa agroalimentară
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.
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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 cererea nr.
7774/08.06.2011 a numitei Cocoşilă Rus Iuliana Alina administrator la SC SPERUS
GIULIA COSTRUZIONE SRL Baia de Criş prin care solicită închirierea suprafeŃei de 30
mp. teren în vederea amenajării unei terase sezoniere în municipiul Brad pe str. LibertăŃii în
faŃa blocului D1 adiacent spaŃiului pe care îl deŃine cu chirie, 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.
Caietul de sarcini şi comisia în vederea organizării licitaŃiei rămân cele aprobate prin
HCL nr. 38/2011.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat domnul consilier
Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 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 Circo Aurel Vasile precizează că în urma măsurătorii făcute la faŃa
locului suprafaŃa de 30 mp nu poate fi alocată în acest scop şi propune următorul
amendament
„închirierea suprafeŃei de 15 mp. teren în vederea amenajării unei terase sezoniere în
municipiul Brad pe str. LibertăŃii în faŃa blocului D1 adiacent spaŃiului pe care îl deŃine cu
chirie, pe lungimea suprafeŃei spaŃiului comercial”.
Doamna preşedinte de şedinŃă supune la vot amendamentul făcut de domnul consilier
Circo Aurel Vasile şi cu unanimitate de voturi se aprobă.
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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi
motivat (Radovici Teofil Emilian şi Podaru Vasile) se adoptă Hotărârea nr.82/2011 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 scoaterea din domeniul
privat al municipiului Brad a unei suprafeŃe de teren pentru a fi pus la dispoziŃia
Comisiei locale de fond funciar 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.
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin cererea nr. 7624/06.06.2011 doamna
Albu Emilia domiciliată în Brad, str. Morii, nr. 35 solicită să fie pusă în posesie cu
suprafaŃa de 0,51 ha teren care i-a fost reconstituită împreună cu mătuşa ei - Adaş Florica.
Mai precizează că din cei 0,51 ha de teren solicită 0,10 ha din jurul casei sale pe care
îl foloseşte cu chirie, iar restul terenului din rezerva Comisiei locale de aplicare a legii
fondului funciar.
Întrucât suprafaŃa de 0,10 ha de teren solicitată este inventariată în domeniul privat al
municipiului Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus scoaterea din
domeniul privat pentru a putea fi pus la dispoziŃia Comisiei locale de fond funciar pentru
întocmirea procesului verbal de punere în posesie în favoarea petiŃionarelor.
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.
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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Radovici Teofil Emilian şi Podaru Vasile) se adoptă Hotărârea nr. 83/2011 privind
scoaterea din domeniul privat al municipiului Brad a unei suprafeŃe de teren pentru a
fi pus la dispoziŃia Comisiei locale de fond funciar Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei locuinŃe
din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
7804/08.06.2011 al Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad
prin care se face cunoscut că s-a reziliat contractul de închiriere nr. 2457/2004 al
domnişoarei David Mihaela deŃinătoarea locuinŃei nr. 30 corp B, din blocul, ANL str.
Nestor Lupei, rămânând apartamentul vacant, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus repartizarea acestei locuinŃe.
Precizează că repartizarea locuinŃei se face în baza Hotărârii Consiliului local Brad
nr. 56/28.04.2011 privind reactualizarea Listei de priorităŃi ANL pe anul 2011.
FaŃă de cele de mai sus a propus repartizarea acestui apartament liber doamnei Petric
Geanina Ioana, întrucât în Lista de priorităŃi figurează la numărul 26 cu 42 de puncte.
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
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locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Doamna secretar precizează că în Lista de priorităŃi ANL pe anul 2011 a figurat încă o
persoană cu 42 de puncte dar a depus în cursul lunii iunie 2011 o cerere de renunŃare la
locuinŃă. Persoana care a depus cererea este domnul Ciorogari Dorin Lucian şi figurează la
poziŃia 29 din Lista de priorităŃi ANL.
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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi
motivat (Radovici Teofil Emilian şi Podaru Vasile) se adoptă Hotărârea nr. 84/2011
privind repartizarea unei locuinŃe din blocul ANL situat în Brad str. Nestor Lupei .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea a două locuinŃe
sociale din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 10.
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 că a devenit liberă
locuinŃa socială nr. 9 din imobilul situat în Brad, str. Horea, nr. 10, ca urmare a rezilierii
contractului de închiriere a domnului Lingurar Stelian, s-a împărŃit locuinŃa socială în două
încăperi întrucât locuinŃa iniŃială a avut o suprafaŃă de 47 mp. plus o suprafaŃă comună de 12
mp, astfel încât s-au obŃinut două locuinŃe sociale notate cu numerele 9/A şi 9/B.
ÎmpărŃirea locuinŃei sociale a fost impusă de existenŃa mai multor cereri înregistrate la
Primăria municipiului Brad prin care se solicită repartizări de locuinŃe.
Prin crearea a două locuinŃe sociale avem posibilitatea să satisfacem două cereri
pentru două familii.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
repartizarea locuinŃei nr. 9/A numitului Tobiaş Petru Cosmin şi concubinei acestuia Lungu
Irina Georgeta cu cei doi copii minori ai acestora şi repartizarea locuinŃei nr. 9/B familiei
Tobiaş Florina Mihaela şi Tobiaş Flaviu Mihai cu cei doi copii minori ai acestora.
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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat şi precizează că acest proiect de hotărâre se va vota pe bază de buletine de
vot.
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 şi o roagă pe doamna secretar să împartă buletinele de vot.
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Doamna Epure Agnes - secretar al municipiului Brad distribuie domnilor consilieri
buletinele de vot pentru cele două locuinŃe sociale cu numele celor două familii, iar în urma
numărării buletinelor de vot de către doamna preşedinte de şedinŃă împreună cu doamna
secretar Epure Agnes, cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat (Radovici Teofil
Emilian şi Poadaru Vasile) Lungu Irina Georgeta şi concubinului acesteia Tobiaş Petru
Cosmin – locuinŃa 9A şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat (Radovici Teofil
Emilian şi Poadaru Vasile) Tobiaş Flaviu Mihai şi Tobiaş Florina Mihaela – locuinŃa 9B se
adoptă Hotărârea nr.85/2011 privind repartizarea a două locuinŃe sociale din imobilul
situat în Brad str. Horea nr. 10
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre prvind sărbătorirea Zilelor
municipiului Brad, EdiŃia a X-a.
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 întrucât sărbătorirea Zilelor municipiului
Brad a devenit o tradiŃie în localitatea noastră ajungând la a X -a ediŃie a propus ca în acest
an jubiliar sărbătorirea acestor zile să se desfăşoare în perioada 12-14 august 2011, conform
Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive, aprobat prin
HCL nr. 4/2011.
Mai menŃionează că pentru desfăşurarea acestui Program a propus alocarea sumei de
100.000 lei iar în art. 3 al proiectului de hotărâre a propus ca alături de comisia constituită
potrivit dispoziŃiei primarului să fie cooptaŃi şi cei patru preşedinŃi ai comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Brad
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier 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 este lăudabilă această iniŃiativă dar
pentru a nu se mai face interpretări de natură electorală sau de altă natură ar fi bine ca la
prezentarea sponsorilor să se facă publică contribuŃia acestora să se înŃeleagă că prin
bunăvoinŃa acestor oameni se face posibilă realizarea acestui eveniment.
Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte domnului consilier Ciur Gheorghe pentru
intervenŃia avută cu precizarea că nu s-a făcut publică contribuŃia fiecăruia tocmai pentru a
nu se crea discuŃii, avându-se în vedere că fiecare contribuie cu cât poate. Precizează că pe
parcurs se va face un Program detaliat.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad.
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Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi
motivat (Radovici Teofil Emilian şi Podaru Vasile) se adoptă Hotărârea nr.86/2011
privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad, EdiŃia a X-a.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre prvind repartizarea a două locuinŃe
sociale din imobilul situat în Brad, str. Horea, nr.10.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmare a faptului că a devenit liberă
locuinŃa socială nr. 10 din imobilul situat în Brad, str. Horea , nr. 10 ca urmare a rezilierii
contractului de închiriere a doamnei Fulop Eszter, s-a împărŃit locuinŃa socială în două
încăperi întrucât locuinŃa iniŃială a avut o suprafaŃă de 41 mp plus o suprafaŃă comună de 12
mp, astfel încât s-au obŃinut două locuinŃe sociale notate cu numerele 10/A şi 10/B.
Mai menŃionează că împărŃirea locuinŃei a fost impusă de existenŃa mai multor cereri
înregistrate la Primăria municipiului Brad prin care se solicită repartizări de locuinŃe precum
şi faptul că în imobilul retrocedat Bisericii Reformate de pe str. Horea, nr. 35 la ora actuală
mai locuiesc 4 persoane care urmează să fie evacuate.(Grancea Ştefan, Roşescu Gheorghe,
Tobiaş Maria Rada şi Tobiaş LenuŃa cu concubinul Farcaş Dorel).
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
repartizarea locuinŃei sociale nr. 10A doamnei Tobiaş Maria Rada şi a locuinŃei nr. 10 B
doamnei Tobiaş LenuŃa cu concubinul Farcaş Dorel, ambele urmând a fi strămutate din
imobilul de pe str. Horea, nr.35.
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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat precizând că votarea acestui proiect se face pe bază de buletine de vot.
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 şi o roagă pe doamna secretar să împartă buletinele de vot.
Doamna secretar Epure Agnes distribuie buletinele de vot pentru cele două locuinŃe
sociale pe care sunt înscrise numele celor două familii iar în urma numărării buletinelor de
vot de către doamna secretar împreună cu doamna preşedinte de şedinŃă cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat (Radovici Teofil Emilian şi Podaru Vasile) Tobiaş
Maria Rada – locuinŃa 10A şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat (Radovici
Teofil Emilian şi Poadaru Vasile) Tobiaş LenuŃa cu concubinul Farcaş Dorel – locuinŃa 10B
se adoptă Hotărârea nr.87/2011 privind repartizarea a două locuinŃe sociale din
imobilul situat în Brad, str. Horea, nr.10.
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
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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. 3289/2011 a Spitalului municipal Brad prin care se aduce la cunoştinŃa
deliberativului faptul că pentru anul 2011 numărul de paturi care urmează a fi contractat cu
Casa de Asigurări de Sănătate va fi de 127 faŃă de 140 din anul 2010, de care domnii
consilieri au luat act şi sunt de acord cu repartizarea paturilor contractate de pe secŃiile
Spitalului aşa cum a fost prezentată de conducerea Spitalului în urma hotărârii Consiliului
de AdministraŃie al Spitalului.
Doamna preşedinte de şedinŃă solicită domnilor consilieri să aprobe ca domnul
manager al Spitalului municipal Brad să prezinte situaŃia.
Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea ca domnul Jurca Florin să ia cuvântul.
Domnul Jurca Florin - manager al Spitalului municipal Brad precizează că
diminuarea numărului de paturi contractabile pentru specialităŃile medicale s-a făcut în urma
analizei unor factori obiectivi şi anume : gradul de adresabilitate al pacienŃilor, gradul de
complexitate al cazurilor rezolvate, necesitatea menŃinerii personalului angajat în scopul
continuităŃii asistenŃei medicale 24/24h/zi.
Mai menŃionează că paturile necontractate vor fi utilizate pentru spitalizare de zi şi/sau
spitalizare contracost în secŃia Recuperare, medicină fizică, balneologie, stabilindu-se în
acest sens anumite tarife. Deasemenea precizează că în urma discuŃiilor purtate cu domnul
primar şi Casa de asigurări de sănătate au hotărât să se facă demersurile pentru acreditarea
laboratorului situaŃie în care contractul cu Casa va fi suplimentat cu cca 20000 lei.
MenŃionează că în 2 sau 3 luni de zile se va obŃine acreditarea.
Domnul primar Florin Cazacu salută prezenŃa conducerii Spitalului municipal Brad
precizând că acest lucru înseamnă respect faŃă de deliberativul municipiului Brad. Mai
menŃionează că este păcat că nu poate să spună acelaşi lucru şi despre directorii de şcoli.
- Adresa nr. 1342/2011 a FundaŃiei Cultural Umanitară ,,Henri Coandă” Oradea
prin care se solicită realizarea unui parteneriat pentru dezvoltarea învăŃământului postliceal
sanitar în regiunea Bradului în sensul acordării posibilităŃii închirierii la un preŃ acceptabil a
2-3 săli de clasă, după-amiaza pentru desfăşurarea orelor de curs.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că dumnealui a purtat o discuŃie cu
reprezentanŃii acestei fundaŃii care în urma discuŃiilor au luat legătura cu absolvenŃii de liceu
care şi-au manifestat dorinŃa de a urma cursurile acestei Şcoli Postliceale.
Domnul primar Florin Cazacu salută această intenŃie precizând că trebuie să încurajăm
acest prim modul de învăŃământ Postliceal la Brad .
În urma discuŃiilor purtate domnii consilieri dau acordul pentru închirierea sălilor de
clasă de la Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad.
- Adresa nr. 1660/2011 a SC ACVACALOR SA BRAD prin care deliberativul
este informat despre faptul că un număr de 90 de contoare de energie termică din reŃeaua de
furnizare a agentului termic sunt defecte. Se mai solicită identificarea resurselor financiare
pentru achiziŃionarea a 90 de contoare de energie termică cu ultrasunete pentru înlocuirea
celor defecte care nu mai pot fi utilizate în iarna viitoare.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că s-au obŃinut pentru informare
două oferte tehnico-comerciale din care se consideră că cea mai avantajoasă aparŃine
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furnizorului CONTORGROUP ARAD. Mai precizează că va trebui să se facă o rectificare
de buget cu destinaŃia „Contorizare energie termică” în cap. 81 din Anexa 3 la BVC -2011
iar desfăşurarea de achiziŃie a 90 buc contoare de energie termică cu ultrasunete, prin „cerere
de ofertă”, iar montajul va fi executat de operatorul de termoficare.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că după terminarea acestei şedinŃe
împreună cu specialiştii de la SC ACVACALOR SA BRAD în jurul orei 19.00 va avea o
întâlnire cu doamna Mihaela Cor - lichidator judiciar al SC Acvacalor SA Brad pentru
discutarea unor aspecte ale SC Acvacalor SA Brad – în lichidare.
Domnii consilieri sunt de acord cu înlocuirea acestor contoare de energie termică
din reŃeaua de furnizare a agentului termic în municipiul Brad.
- Adresa nr. 1380/2011 a Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad prin care se
solicită analizarea posibilităŃii reprezentării juridice a şcolii în raport cu terŃii prin serviciul
juridic al Consiliului local /Primăriei municipiului Brad. În urma analizării acestei adrese
domnii consilieri sunt de acord cu reprezentarea juridică a unităŃilor de învăŃământ în
rapoartele cu terŃii cu excepŃia situaŃiilor în care există conflicte de interese în cauzele de pe
rolul instanŃelor judecătoreşti.
- Cererea nr. 7419/2011 a doamnei Pietraru Tamara prin care solicită acordul
pentru cumpărarea apartamentului 19, din Brad, str Victoriei, bl.60, et.IV, sc B a cărei
chiriaşă este din anul 1978. În urma dezbaterilor domnii consilieri solicită să i se aducă la
cunoştiinŃă că, cumpărarea apartamentului în care locuieşte va fi posibilă numai în
momentul în care nu va avea datorii faŃă de AsociaŃie de proprietari şi chirie restantă.
- Cererea nr. 8121/2011 a SC DANDY CAR PAN SRL BRAD prin care solicită
amânarea dezbaterilor cu privire la concesionarea terenului în suprafaŃă de 182 mp situat în
Brad, str. Republicii cu precizarea că în data de 10.07.2011 se va finaliza documentaŃia
tehnico-economică de către firma cu care a încheiat contractul de prestări servicii, urmând ca
aceasta să fie prezentată Consiliului local.
În urma analizării cererii şi ca urmare a retragerii de pe ordinea de zi a proiectului de
hotărâre referitor la concesionarea terenului susmenŃionat domnii consilieri dau acordul
domnului Adam Ionel care este prezent în sală să-şi prezinte punctul de vedere cu privire la
cererea făcută.
Domnul Adam Ionel mulŃumeşte domnilor consilieri pentru înŃelepciunea de care dau
dovadă prin amânarea acestui proiect, dar îşi manifestă nemulŃumirea faŃă de faptul că
motivul pentru care s-a propus retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre
respectiv este numai pentru ca SC Relcom SRL să-şi poată face documentaŃia necesară şi nu
s-au luat în considerare la luarea acestei decizii şi celelalte cereri.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că Primăria municipiului Brad şi
Consiliului local nu-şi fac Programul după cum îşi fac proiectanŃii lucrările.
Cererea nr. 7204/2011 a domnului Vanca Tiberiu prin care solicită iniŃierea unui
proiect de hotărâre prin care să se atribuie Casei de Cultură numele de CASA „AGORA” de
care domnii consilieri au luat act.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că este lăudabilă această intenŃie, trebuie
întâmpinată cu respect dar acordarea acelei denumiri unei instituŃii de cultură este prea mult.
Mai menŃionează că este util pentru memoria brădenilor ca o sală din cadrul Casei de
Cultură să poarte denumirea de Sala Agora.
Domnul primar Florin Cazacu solicită şi punctul de vedere al doamnei director al
Casei de Cultură Brad .
Doamna Leucian Bianca – director al Casei de Cultură Brad precizează că nu ar fi
potrivit să se dea această denumire Casei de Cultură şi că dumneai consideră corectă
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propunerea domnului consilier local Ciur Gheorghe aceea de a da denumirea de Sala Agora
sălii mari din cadrul Casei de Cultură, acea sală fiind şi sala unde a fost de fapt fondată
Revista de Cultură cu Publicul ,,Agora”, dar, mai precizează că domnul Vanca Tiberiu nu
va fi mulŃumit doar cu atât.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că pe unul din pereŃii acelei săli s-ar putea
face o frescă sau s-ar putea comanda realizarea unui tablou mare care să reprezinte efigia
Agorei.
În urma acestor dezbateri, deliberativul municipiului Brad a hotărât să atribuie
denumirea de ,,Sala Agora” sălii mari din incinta Casei de Cultură Brad, sală unde a fost de
fapt fondată Revista de Cultură cu Publicul ,,Agora”, urmând să se realizeze o frescă sau o
grafică care să prezinte efigia Agorei.
- Notificarea nr. 8444/24.06.2011 a SC PAN INTERNAłIONAL SRL prin care se
solicită atribuirea directă a spaŃiului situat pe str. Republicii, adiacent spaŃiului cu destinaŃie
„restaurant Milenium” societăŃii sus menŃionate pe motivul că deŃine un contract de
închiriere a spaŃiului care este alăturat spaŃiului de 182 mp care este pus în discuŃie.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian solicită doamnei Hărăguş Blandiana reprezentanta SC PAN INTERNAłIONAL SRL să ceară avocatului care a formulat
Notificarea s-o fundamenteze în temeiul actelor normative de care înŃelege să se folosească
deoarece în forma prezentată nu este întemeiată pe nici un act normativ.
Domnii consilieri sunt de acord ca doamana Hărăguş Blandiana care este în sală să ia
cuvântul.
Doamna Hărăguş Blandiana îşi exprimă nemulŃumirea faŃă de felul în care este privită
această notificare precizând că nu e frumos că „ e luată în râs aceasată situaŃie” că ea nu – şi
cere decât numai dreptul său, nu cere nimic altceva. Întreabă cum se va deplasa la spaŃiul pe
care îl deŃine şi dacă se va face un tunel prin care să treacă dacă se va atribui terenul în
discuŃie SC Relcom SRL.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că dumneaei trebuie să prezinte o situaŃie
foarte clară cu ceea ce doreşte să realizeze pe acel teren cu precizarea că societăŃii
susamintite nu i se poate atribui direct acea suprafaŃă de teren deoarece conform legii prin
negociere directă se poate atribui teren pentru extinderea construcŃiei existente doar
proprietarului, iar rezolvarea neînŃelegerilor survenite între ei nu sunt de competenŃa
Consiliul local, acesta având interesul ca municipiul Brad să arate bine.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că nimeni nu are nimic personal cu dumneai,
şi nimeni nu a râs, dar, momentul depunerii unei notificări întocmită de avocat presupune o
„sabie scoasă din teacă”. Mai precizează că la şedinŃa de consiliu anterioară unde s-a discutat
tot despre situaŃia aceluiaşi teren nu a fost prezentă. MenŃionează că în momentul de faŃă
societatea dumneaei deŃine o construcŃie ilegală şi plăteşte o chirie de de 15000lei/an.
Precizează, că, dacă, deliberativul şi executivul ar fi fost foarte atenŃi cu respectarea legii nu
s-ar fi acceptat construirea acelei terase acolo şi mai ales nu s-ar fi acceptat existenŃa acesteia
pe perioada sezonului rece. O întreabă pe doamna Hărăguş Blandiana ce se va întâmpla
peste 10 ani când expiră contractul de închiriere pe care îl are cu domnul Hărăguş Gabriel,
atunci va trece acesta prin tunel la proprietate.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că la această notificare juriştii din Primăria
municipiului Brad vor formula un punct de vedere care va fi prezentat şi Comisiei juridice
din cadrul Consiliului local al municipiului Brad.
- Adresa nr. 23/27.06.2011 a Casei de Cultură Brad prin care se propune încheierea
unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad, Uniunea Artiştilor Plastici –
Filiala Deva şi AsociaŃia Brad „Mileniul 3” pentru desfăşurarea Taberei de Sculptură cu
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tema „łara MoŃilor – tradiŃii peste timp” în peroada 31 iulie -14 august 2011, urmând ca
vernisarea acesteia să aibă loc cu prilejul Zilelor municipiului Brad.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în cadrul acestei tabere vor participa
artişti plastici profesionişti, membrii ai Uniunii Artiştilor Plastici din România, lucrările
realizate de aceştia vor fi expuse permanent în perioada 31 iulie -14 august 2011, în Parcul
Tineretului din municipiul Brad, o zonă cu un amplasament deosebit, pe malul râului Crişul
Alb. Mai menŃionează că lucrările vor fi realizate din piatră şi vor avea caracter ornamental.
Domnii consilieri sunt de acord cu realizarea acestui parteneriat şi precizează că în
cursul lunii viitoare se va iniŃia un proiect de hotărâre în vederea încheierii acestui
parteneriat.
Doamna preşedinte de şedinŃă solicită domnilor consilieri acordul pentru ca domnul
consilier Oprişa Ioan Florin să părăsească sala de şedinŃă – dumnealui având o problemă
personală. Domnii consilieri sunt de acord în unanimitate şi domnul consilier Oprişa Ioan
Florin părăseşte sala.
Adresa nr. 4425/23.06.2011 a Consiliului JudeŃean Hunedoara - Deva nr.
4425/23.06.2011 prin care se aduce la cunoştiinŃa că în data de 24.07.2011 va avea loc
referendumul judeŃean în vederea consultării cetăŃenilor judeŃului cu privire la desfiinŃarea
judeŃului Hunedoara, potrivit Hotărârii Consiliului JudeŃean Hunedoara nr 95/2011. Domnul
primar Florin Cazacu precizează că Prefectura JudeŃului Hunedoara a înaintat acŃiune în
contencios administrativ pentru anularea acestei hotărâri .
Referatul nr. 8636/29.06.2011 a Biroului urbanism, amenajarea teritoriului
InvestiŃii privind emiterea Acordului de principiu pentru întocmirea documentaŃiei faza PUZ
şi PAC, în vederea construirii unei parcări auto, aferentă obiectivului „MAGAZIN PENNY
MARKET” în Brad, str. Vânătorilor, nr. 56. În urma analizării acestuia domnii consilieri dau
acordul de principiu în vederea construirii parcării auto urmând ca societatea susmenŃionată
să încheie un contract cu CNCF „CFR”.
Se trece la următorul punct înscris în ordinea de zi şi anume: DIVERSE.
Domnul delegat sătesc Tomesc Ioan solicită construirea StaŃiei pentru călători la Valea
Brad. Domnul primar precizează că se va face, se va face necesarul de materiale şi se va
pune în lucru.
Domnul delegat sătesc mai întreabă dacă pentru anul şcolar 2011-2012 va mai
funcŃiona Şcoala de la Valea Brad. Domnul primar răspunde că da, va funcŃiona şcoala dar
numai cu învăŃător nu şi cu educator.
Domnul delegat sătesc întreabă când se va realiza iluminatul public pe Valea lui Pătru.
Domnul primar precizează că acest lucru va fi posibil doar anul viitor deoarece în momentul
de faŃă nu există banii necesari.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că s-a finalizat reabilitarea Grupului sanitar
de la Şcoala de la łărăŃel. Mai precizează că va trebui acoperit Căminul Cultural.
Domnul consilier Groza Liviu solicită să se facă reparaŃii şi la Căminul Cultural de la
Ruda Brad, precizând că ar fi bine dacă s-ar demola şcoala iar materialele rezultate să fie
folosite la reabilitarea Căminului.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că pentru a putea fi demolată clădirea şcolii
va trebui să se facă demersuri pentru dezafectarea de utilitate publică solicitând în acest sens
executivului Primăriei municipiului Brad să demareze demersurile necesare.
Domnul consilier Mureş Mihai solicită aprobarea demolării căsuŃei din curtea
Bibliotecii precizând că a devenit un focar de infecŃie pentru vecini iar Ńigla rezultată ar
putea fi folosită la acoperirea Bibliotecii „Gheorghe Pârvu” Brad.
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Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită luarea de măsuri în vederea supravegherii
Parcului Tineretului de către patrulele PoliŃiei Locale precizând că pe perioada vacanŃei ar
trebui să se facă patrule mai dese pentru a fi supravegheaŃi mai îndeaproape elevii care îşi
petrec o mare parte din timp acolo. Mai solicită amplasarea unui chioşc cu răcoritoare pe
perioada verii.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că se vor face demersuri în vederea
amplasării unor aparate de suc şi cafea în Parcul Tineretului.
Nemaifiind alte discuŃii doamna preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările şedinŃei
ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 29.06.2011.
Brad, 29.06.2011.

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Secretar
SIM MIHAELA DORINA MARCELA
EPURE AGNES
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