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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 30 martie 2011  cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data 
de 30 martie  2011 s-a făcut în data de 24.03.2011 prin DispoziŃia nr. 429/24.03.2011 
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 24.03.2011 conform tabelului 
existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri locali în funcŃie.   
A  mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, angajaŃi 

ai aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului Brad. 
În calitate de invitaŃi au participat domnul Jurca Florin - manager al Spitalului 

municipal Brad, domnul Verdeş LaurenŃiu –  al Spitalului municipal Brad, domnul Ciota 
Ioan – director medical, din partea SC Acvacalor SA Brad, domnul Fărău Horia – inginer 
şef al SC Acvacalor SA, doamna NiŃă Adina - contabil- şef la SC Acvacalor SA Brad şi 
domnul Boghean Emilian – consilier juridic al SC Acvacalor SA Brad. 

Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes   
secretar al municipiului Brad.  

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

În continuare doamna secretar Epure Agnes supune spre aprobare procesul verbal al 
şedinŃei ordinare din data de __februarie 2011, şi procesul verbal al şedinŃei de îndată din 
data de ______ martie 2011 care s-au  aprobat cu unanimitate de  voturi.   

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

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 
151/2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru Spitalul municipal 
Brad. 

2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din 
domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere. 
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3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al 
municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor (PAAR) în municipiul Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaŃiilor deosebite  pentru acordarea 
ajutoarelor de urgenŃă familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între 
Consiliul local al municipiului Brad şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Hunedoara . 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între 
Consiliul local al municipiului Brad şi SC SMART TRENING SOLUTIONS SRL 
BUCUREŞTI – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între 
Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia Sprijin şi Egalitate Deva. 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între 
Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara . 
          10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Brad. 
          11. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
local Brad nr. 79/2010 privind  aprobarea 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 al  municipiului Brad şi Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 94/2010 
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 79/2010 privind  
aprobarea 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 al municipiului Brad . 
          12. Informarea nr. 4511/2011 privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor de judecată 
în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.   
          13. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:  
 -  adresa nr.  4343/21.03.2011 a SC Liziera Art. SRL; 
                 -  cererea nr. 3656/03.03.2011 a domnului  Sava Voicu; 
                 -  adresa nr. 4470/22.03.2011 a SC LACRIS AND TRANS SRL BRAD; 
                 -  cererea nr. 2823/16.02.2011 a domnului Faur Eugen; 
                 -  adresa nr. 96579/21.03.2011 a DirecŃiei Generale Resurse Minerale; 
 - referat privind avizul de principiu Birou UATI. 
          14. Diverse.        

 
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea sau 

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

de zi cu: 
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerile făcute de domnul primar 

Florin Cazacu şi cu unanimitate de voturi se aprobă completarea proiectuului ordinii de zi 
cu cele trei proiecte de hotărâre. 
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Nemaifiind alte propuneri domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul 
ordinii de zi  împreună cu completările propuse care este aprobat cu unanimitate de voturi.    

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului local Brad nr. 151/2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcŃii pentru Spitalul municipal Brad. 

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

da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de iniŃiator.  
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa  nr. 521/2011 a 

Spitalului municipiului Brad prin care se solicită modificarea Statului de funcŃii şi a 
Organigramei prin mutarea a două salariate (de la poziŃia 269- Compartimentul 
administrativ şi poziŃia 271- Compartimentul aprovizionare transport din statul de funcŃii) 
la compartimentul de informatică şi transformarea acestuia în birou,  a iniŃiat prezentul 
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea celor solicitate. 
           Prin adresa Ministerului SănătăŃii – DirecŃia organizare şi politici salariale nr. 
75778/2011 se face cunoscut că cele 2 posturi rezultate prin aplicarea procentului de 10% 
din numărul total de 16 posturi TESA de la Spitalul municipal Brad  pot fi redistribuite de 
managerul unităŃii  la Compartimentul de informatică. 
            Prin redistribuirea celor 2 posturi, compartimentul de informatică se va transforma 
în birou cu 3 posturi, din care unul de şef birou, nemodificându-se numărul total de 16 
posturi TESA, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăŃii nr. 1224/2010.    

   Invocă în susŃinerea propunerii mele prevederile  OUG nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuŃii şi competenŃe exercitate de Ministrul SănătăŃii Publice 
către autorităŃile administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a 
Ordinul Ministrului SănătăŃii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal 
pentru asistenŃa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordinului Ministrului SănătăŃii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de 
personal, a Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea 
unităŃilor şi compartimentelor de primire a urgenŃelor, a Ordinului nr. 119/2010 privind 
aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităŃilor şi subunităŃilor sanitare, 
stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare în cazul 
funcŃionarilor publici, pentru personalul cu funcŃii de conducere, precum şi a indemnizaŃiei 
pentru îndeplinirea unor sarcini, activităŃi şi responsabilităŃi suplimentare funcŃiei de bază,  
a Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de 
specialitate al spitalului şi a Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 580/2010 privind aprobarea 
structurii organizatorice a Spitalului municipal 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 
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Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

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

  Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă  Hotărârea nr.          
/2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.151/2010 privind 
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru Spitalul municipal Brad. 

   
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie 

publică a unor spaŃii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării 
unor terase sezoniere 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.   

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererile agenŃilor 
economici cu profil de alimentaŃie publică de a amenaja terase sezoniere în municipiul 
Brad în perioada 15.04.2011- 31.10.2011, a identificat cu ajutorul Compartimentului 
Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad, un număr 
de 18 amplasamente. 

 Precizează că cele 18 amplasamente vor fi închiriate în urma  unor licitaŃii publice 
care se vor realiza în baza Caietului de sarcini pe care l-a  propus a fi aprobat prin articolul 
2 al proiectului de hotărâre. LicitaŃia se va organiza de către comisia propusă în art. 3 al 
proiectului de hotărâre formată din 5 persoane, iar preŃul de pornire al licitaŃiei l-a propus 
să fie de 14 lei/mp/lună . 

 De asemenea a propus ca cele 18 terase să fie amenajate cu mochetă de trafic intens 
şi delimitate cu pomi ornamentali  sau ghivece de flori pentru a da un aspect cât mai plăcut 
spaŃiului. 

   Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia şi  prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului 
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de 
hotărâre prezentat. 
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Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul 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 17 voturi „pentru”  se adoptă Hotărârea 
nr.    /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 completarea inventarului 

domeniului privat al municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 

da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.  
           Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că în cursul lunii 
martie 2011 s-au identificat două suprafeŃe de teren proprietatea Statului român situate în 
intravilanul municipiului Brad, din care o suprafaŃă de 80 mp. teren situat  pe str. 1 Iunie 
înscris în CF nr. 61606, nr. cadastral 61606 şi o altă suprafaŃă de 4 mp. teren situat pe str. 
Gen.V.Milea înscris în CF nr. 61555, nr. cadastral 61555, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus trecerea acestor terenuri  în domeniul privat al municipiului 
Brad. 
          Terenurile  nu au fost revendicate nici la Legea nr. 10/2001 şi nici la legile fondului 
funciar.                

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

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat  
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

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

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul Compartimentului 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 17 voturi „pentru”,  se adoptă Hotărârea 
nr.   /2011 privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind reactualizarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) în municipiul Brad. 

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

da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator. 
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   Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr. 
3844/07.03.2011 al Compartimentului de protecŃie civilă din cadrul Primăriei municipiului 
Brad prin care se solicită reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în 
municipiul Brad (PAAR) a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
reactualizarea acestui plan. 

Reactualizarea planului constă în modificările care se aduc la capitolele existente ale 
planului cu date concrete din perioada  2010 – 2011 care se referă la: numărul şomerilor, 
numărul salariaŃilor din Primăria Brad, ai instituŃiilor de învăŃământ, sănătate, numărul 
consilierilor şi delegaŃilor săteşti, numărul naşterilor şi deceselor, numărul populaŃiei, 
numărul sindicatelor existente în zonă precum şi data constituirii noului Consiliu local. 

De asemenea se impune reactualizarea listei autorităŃilor şi factorilor care au 
responsabilităŃi în analiza şi acoperirea riscurilor în municipiul Brad. 

Invocă  în susŃinerea propunerii  prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 481/2004 
privind ProtecŃia Civilă, republicată şi a Ordinului nr. 132/2007 al Ministrului 
AdministraŃiei şi Internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului 
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

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

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

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 (Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai)   se adoptă Hotărârea nr.  /2011 privind 
reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) în municipiul 
Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea situaŃiilor 

deosebite  pentru acordarea ajutoarelor de urgenŃă familiilor şi persoanelor singure 
din municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 
da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de 
iniŃiator.  
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că  având în vedere Referatul Serviciului 
de asistenŃă socială din cadrul Primăriei municipiului Brad prin care se propune stabilirea 
situaŃiilor deosebite pentru care primarul municipiului Brad poate acorda ajutoare de 
urgenŃă familiilor şi persoanelor singure aflate în dificultate, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus aprobarea acestor situaŃii deosebite cât şi sumele ce se pot 
acorda pentru cei care realizează venituri pe membru de familie sau pe persoană singură 
mai mici de 670 lei.    
  Astfel a stabilit pentru fiecare caz în parte limita maximă a  sumelor ce pot fi 
acordate persoanelor singure sau familiile care solicită acordarea de ajutoare de urgenŃă şi 
care au un venit pe membru de familie mai mic sau egal cu 670 lei (salariul minim pe 
economie). 
 Consideră că pot fi acordate sume familiilor şi persoanelor singure care se regăsesc 
în următoarele situaŃii: 
  -  sunt supuşi unor operaŃii medicale a căror costuri nu sunt acoperite de către 
Casa de Asigurări de Sănătate 
  - efectuează tratamente şi investigaŃii de specialitate  
  - pentru cumpărarea de medicamente 
  - pentru acoperirea unei părŃi din cheltuielile de înmormântare a unui membru 
din familie 
  - pentru achiziŃionarea lemnelor de foc pentru cei care nu beneficiază de ajutor 
pentru încălzire 
  - pentru acoperirea unei părŃi din cheltuielile efectuate cu ocazia absolvirii 
unei forme de învăŃământ a copiilor din familiile beneficiare de ajutor social 
  - pentru acoperirea unei părŃi din chiria pe care o datorează persoanele 
beneficiare de ajutor social 
  - pentru acoperirea unei părŃi din cheltuielile de la AsociaŃiile de proprietari 
  - pentru acoperirea unei părŃi din cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de 
rechizite şi îmbrăcăminte pentru copii din familiile beneficiare de ajutor social 
   În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus abrogarea Hotărârii 
Consiliului local Brad nr. 68/2010, odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 
 Invocă  în susŃinerea propunerii  prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 şi 
art. 36  alin. 6 lit.,,a” pct. 2 şi pct. 8 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
  Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului 
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Nefiind   discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea nr.   
/2011 privind stabilirea situaŃiilor deosebite  pentru acordarea ajutoarelor de urgenŃă 
familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 

Contract de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi DirecŃia Generală 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Hunedoara . 

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

da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de iniŃiator.   
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere ConvenŃia DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Hunedoara, înregistrată la Primăria 
municipiului Brad sub nr. 4278/18.03.2010 prin care se solicită  încheierea  unui Contract 
de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi instituŃia susmenŃionată, a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea încheierii unui Contract de 
colaborare între  Consiliul local al municipiului Brad şi DirecŃia Generală de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului Hunedoara, având ca scop  intervenŃia Echipei mobile  în 
cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copiilor . 
 A  propus ca acest Contract de colaborare să se încheie odată cu adoptarea acestei 
hotărâri  fiind valabil  până la data de 31.03.2012. 
 Totodată a  propus împuternicirea primarului de a semna  Contractul de colaborare. 

 Invocă  în susŃinerea propunerii  prevederile art. 36 alin 1, alin. 2  lit.,,e” alin. 7 
lit.,,a” şi  art. 45  din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului 
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul  Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad. 
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 Nefiind  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 
(Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr./2011 privind aprobarea 
încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi 
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Hunedoara . 

  
 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 

Contract de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi SC SMART 
TRENING SOLUTIONS SRL BUCUREŞTI – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 
da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de iniŃiator.   
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa  S.C. SMART 
TRENING SOLUTIONS SRL BUCUREŞTI,  înregistrată la Primăria municipiului Brad 
sub nr. 4171/16.03.2010 prin care se solicită  încheierea  unui Contract de colaborare între 
Consiliul local al municipiului Brad şi societatea susmenŃionată, a iniŃiat prezentul proiect 
de hotărâre prin care a propus aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între  
Consiliul local al municipiului Brad şi S.C. SMART TRENING SOLUTIONS SRL 
BUCUREŞTI, având ca scop  implementarea Proiectului ,,Centrul Zonal de formare 
profesională, informare şi asistenŃă în dezvoltarea carierei” ID 75784, proiect cofinanŃat 
din FSE prin POSDRU 2007- 2013 pentru organizarea unor cursuri de calificare gratuite în 
meseriile de fasonator mecanic, motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură, dulgher 
– tâmplar- parchetar, gaterist la tăiat buşteni, competenŃe informatice, comunicare în limba 
engleză şi competenŃe antreprenoriale. 
 A propus ca acest Contract de colaborare să se încheie odată cu adoptarea acestei 
hotărâri, fiind valabil  până la data de 31.10.2012. 
 Totodată a propus împuternicirea primarului de a semna  Contractul de colaborare. 

 Invocă  în susŃinerea propunerii  prevederile   art. 36 alin 1, alin. 2  lit.,,e” alin. 7 
lit.,,a” şi  art. 45  din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului 
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad. 
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            Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  17 voturi „pentru”,  se adoptă Hotărârea nr. 
/2011 privind  aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul local 
al municipiului Brad şi SC SMART TRENING SOLUTIONS SRL BUCUREŞTI – 
iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
Contract de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia Sprijin 
şi Egalitate Deva. 

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

da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de iniŃiator.   
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa AsociaŃiei 
Sprijin şi Egalitate Deva înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 
4172/16.03.2010 prin care se solicită  încheierea  unui Contract de colaborare între 
Consiliul local al municipiului Brad şi asociaŃia susmenŃionată, a iniŃiat prezentul proiect 
de hotărâre prin care a propus aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între  
Consiliul local al municipiului Brad  şi  AsociaŃia Sprijin şi Egalitate Deva – persoană 
juridică română, nonprofit având ca scop organizarea unor cursuri de calificare gratuite în 
meseriile de electrician electronist auto, îngrijitoare copii, îngrijitor bătrâni la domiciliu,  
peisagist floricultor, comunicare în limba engleză, competenŃe informatice şi competenŃe 
antreprenoriale.    
 A  propus ca acest  Contract de colaborare să se încheie odată cu adoptarea acestei 
hotărâri şi fiind valabil  până la data de 31.10.2012. 
 Totodată a  propus împuternicirea primarului de a semna  Contractul de colaborare. 

Invocă  în susŃinerea propunerii  prevederile   art. 36 alin 1, alin. 2  lit.,,e” alin. 7 
lit.,,a” şi  art. 45  din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad. 
 Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă supune 
la vot proiectul de hotărâre  şi cu  17 voturi „pentru”,  se adoptă Hotărârea nr.   /2011 
privind  aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul local al 
municipiului Brad şi AsociaŃia Sprijin şi Egalitate Deva. 
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de 
ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara . 

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

da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de iniŃiator.   
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
855/C/09.03.2011 a Serviciului de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara, a iniŃiat  
proiectul de hotărâre prin care a propus aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare  
între Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de probaŃiune de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara. 
 Mai MenŃionează că în cadrul acestui Protocol de colaborare Consiliul local al 
municipiului Brad va fi implicat prin Serviciul Public Local de AsistenŃă Socială Brad şi  
are ca scop întărirea gradului de siguranŃă comunitară în municipiul Brad, prevenirea din 
nou a unor infracŃiuni şi reintegrarea în comunitate a persoanelor care au săvârşit 
infracŃiuni. 
 În acest sens Serviciul de AsistenŃă Socială Brad va întocmi referate şi rapoarte de 
evaluare la solicitarea Serviciului de probaŃiune pentru învinuiŃii şi inculpaŃii minori şi 
majori de pe raza municipiului Brad şi vor furniza date despre situaŃia socială şi familială a 
acestora. 
 În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea primarului 
municipiului Brad pentru a încheia Protocolul de colaborare între  Consiliul local al 
municipiului Brad şi  Serviciul de probaŃiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara.    
 În susŃinerea propunerii  invoc prevederile  art. 36 alin. 7 lit. „c”, alin. 6 lit.,,a” pct. 1 
şi  art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului 
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul  Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad. 
 Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă supune 
la vot proiectul de hotărâre  şi cu  17 voturi „pentru”,  se adoptă Hotărârea nr.    /2011 
privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local al 
municipiului Brad şi Serviciul de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara . 
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea unor bunuri din 
domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad. 

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

da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de iniŃiator.   
          Domnul primar Florin Cazacu precizează că Punctul termic nr. 17 cu echipamentele 
aferente, situat pe str. Horea făcând parte din domeniul public al municipiului Brad,  nu 
mai este utilizat de mulŃi ani, datorită faptului că activitatea de exploatare reŃele electrice s-
a mutat în altă zonă a oraşului.   
 FaŃă de cele de mai sus, a propus dezafectarea de utilitate publică a clădirii Punctului 
termic împreună cu echipamentele aferente acestuia, prin trecerea din domeniul public al 
localităŃii în domeniul privat al municipiului Brad.     

Invocă în susŃinerea propunerii  prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia,  a Hotărârii Consiliului local Brad nr. 87/1999, a 
Hotărârii Consiliului local Brad nr. 24/2006, a HGR nr. 1352/2001 şi a HGR n. 354/2007 
privind atestarea domeniului public a judeŃului Hunedoara, precum şi a Legii nr. 246/2001 
privind aprobarea OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcŃiune, casarea şi valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităŃilor administrativ teritoriale.  

Domnul consilier Circo Aurel Vasile  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, 
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului 
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

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

 Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  17 voturi „pentru”,  se adoptă Hotărârea nr.   
/2011 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Brad. 
 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului local Brad nr. 79/2010 privind  aprobarea 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 al  municipiului Brad şi Anexei nr. 
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1 la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 94/2010 pentru modificarea Anexei nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului local Brad nr. 79/2010 privind  aprobarea 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 al municipiului Brad . 
 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a 
da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de iniŃiator.   
          Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Brad nr.13 din 28.02.2005 s-a înfiinŃat Serviciul public comunitar local de 
evidenŃă a persoanelor în subordinea Consiliului local al municipiului Brad în conformitate 
cu prevederile OUG nr.84/2001. La data înfiinŃării acestui serviciu, au fost aprobate 
structura organizatorică, statul de funcŃii şi regulamentul de organizare şi funcŃionare al 
acestuia. 

 Serviciul public comunitar local de evidenŃă a persoanelor Brad, reorganizat 
conform prevederilor OUG nr.63/2010, în momentul de faŃă funcŃionează cu 2 
compartimente din care: un Compartiment de stare civilă cu 1 post de funcŃionar public de 
execuŃie ocupat de Coşobea Victoria Crina (poziŃia nr.88 din statul de  funcŃii)  şi un 
Compartiment de evidenŃă a persoanelor cu 2 posturi din care: 1 post de funcŃionar public 
de execuŃie ocupat de Păun Daniela Ioana (poziŃia nr.90 din statul de funcŃii)  şi 1 post de 
natură contractuală ocupat de Teocan Delia Marieta (poziŃia nr.92 din statul de funcŃii-
detaşată de la Ministerul AdministraŃiei şi Internelor). 
             Precizează că, Serviciul public comunitar local de evidenŃă a persoanelor Brad 
deserveşte şi cetăŃenii domiciliaŃi în cele 12 comune arondate municipiului Brad, conform 
prevederilor art. 25 alin.2 din OUG nr.84/2001, astfel că, la data de 01.01.2010 - conform 
datelor furnizate de DirecŃia judeŃeană de statistică Hunedoara, populaŃia totală pentru care 
se asigură serviciile de evidenŃă a persoanelor este de 41459 persoane( 15.826 populaŃia 
municipiului Brad + 25633 persoane pentru cele 12 comune arondate). Numărul real al 
populaŃiei active deservite în momentul de faŃă de către Serviciul public comunitar local de 
evidenŃă a persoanelor Brad este - potrivit comunicării din baza de date locală de evidenŃă 
Brad - 43.570 persoane ( municipiul Brad şi 12 comune arondate). 
                Mai precizează că având în vedere că lucrările care se întocmesc la nivelul 
acestui serviciu, fie ele de stare civilă, fie de evidenŃă a populaŃiei au un regim special şi 
sunt supuse unor legi speciale, volumul de muncă este foarte mare, iar populaŃia de la 
comunele deservite de către  Serviciul public comunitar local de evidenŃă a persoanelor 
Brad este de aproape două ori mai mare decât populaŃia municipiului Brad, propune 

modificarea  Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Brad nr.79/2010 privind  
aprobarea 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 al  municipiului Brad şi Anexei 
nr.1 la Hotărârea Consiliului local Brad nr.94/2010 pentru modificarea Anexei nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului local Brad nr.79/2010 privind  aprobarea 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 al municipiului Brad, în sensul mutării (transferării) la 

Serviciul public comunitar local de evidenŃă a persoanelor Brad:- la Compartimentul de 

stare civilă  a doamnei Morar Eugenia de la Compartimentul autoritate tutelară, 
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secretariat - administrativ şi  la Compartimentul de evidenŃă a persoanelor  a doamnei 

Zăvoeanu Rodica Mariana de la Compartimentul resurse umane. 
          În urma acestor mutări (transferări), precum şi a înfiinŃării PoliŃiei locale a 
municipiului Brad,  numărul maxim  de posturi aprobat şi stabilit potrivit prevederilor 
OUG nr.63/2010 rămâne tot 151.      
 Astfel, Organigrama şi Statul de funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului,  
aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituŃiile publice şi pentru serviciile 
publice aflate în subordinea Consiliului local Brad cu încadrarea în numărul maxim de 151 
de posturi, va avea următoarea componenŃă: 
Nr
. 

crt
. 

Denumirea aparatului 
InstituŃiei/serviciului 

Nr. 
posturi 

 

Din care:  

   FuncŃii 
publice 

Posturi 
contractu

ale 

FuncŃii 
de 

demnit
ate 

public
ă 

1. Aparatul de specialitate al 
primarului 

60 41 17 2 

2. Aparat permanent al Consiliului 
local 

2 - 2 - 

3. Casa de Cultură 6 - 6 - 
4. Biblioteca ,,Gheorghe 

Pârvu”Brad 
3 - 3 - 

5. Serviciul Public Comunitar de 
EvidenŃă a PopulaŃiei SPCLEP 

 
5 

 
4 
 

 
1  
 

- 

6. PoliŃia Locală Brad 16 15 1 - 
7. Serviciul specializat pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân 
 

4 
 
- 

 
4 

 
- 

8. Serviciul public de gospodărire 
comunală 

 
16 

 
- 

 
16 

- 
 

9. Serviciul public Han PiaŃă şi 
Obor 

13 - 13 - 

10. Serviciul pentru administrarea 
parcărilor 

 
4 

 
- 

  
 4 

 
- 

11. Serviciul pentru gestionarea 
deşeurilor 

12 - 12 - 

12. Serviciul pentru administrarea  
muzeului şi a monumentelor 
istorice 

 
10 

 
- 

 
10 

- 
 

 TOTAL 151 60 89 2 
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  În capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art.III alin.2 din OUG nr.63/2010, 
respectiv „învăŃământ” -65.02 şi „asigurări şi asistenŃă „-68.02 finanŃate din bugetele locale 
şi capitolul bugetar” sănătate ”-66.02 avem 297 posturi, respectiv următoarea situaŃie: 
 - 6 posturi Cantina de ajutor social – de natură contractuală; 
 - 1 post  Creşa de Cartier – de natură contractuală de conducere; 
 - 3 posturi Creşa de Cartier – de natură contractuală de execuŃie; 
 - 6 posturi Cabinete medicale Şcolare – de natură contractuală; 
 - 1 post Serviciul Public de AsistenŃă Socială – funcŃie publică de conducere; 
 - 4 posturi Serviciul Public de AsistenŃă Socială - funcŃii publice de execuŃie; 
 - 2 posturi Serviciul Public de AsistenŃă Socială -  de natură contractuală; 
               - 90 posturi asistenŃi personali ai persoanelor cu handicap grav. 
               - 184 posturi la învăŃământ. 
  Invocă în susŃinerea propunerii prevederile  O.U.G. nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, a Legii nr. 284/2010- lege –cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 285/2010 privind 
salarizarea  în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, a H.G.R. nr. 1193/2010, 
a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, a Legii nr. 53/2003 –Codul Muncii cu modificările şi completările 
ulterioare. 
            Mai menŃionează că toate funcŃiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului şi a instituŃiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad nu au în fişa 
postului atribuŃii de natura celor prevăzute de art. 2 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 - privind 
Statutul funcŃionarilor publici, modificată şi completată ulterior. 

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

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul  Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad. 
 Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu  17 voturi „pentru”  se adoptă Hotărârea nr.  
/2011 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 79/2010 
privind  aprobarea 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 al  municipiului Brad şi Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 
94/2010 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 
79/2010 privind  aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local 
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Brad, pentru instituŃiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului 
local al municipiului Brad . 
 

 
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 4511/2011 a consilierului 

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

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

 -  adresa nr.  4343/21.03.2011 a SC Liziera Art. SRL  prin care se solicită 
concesiunea terenului din str. Vânătorilor, identificat prin Planul de încadrare în zonă şi 
planul de situaŃie anexate pentru înfiinŃarea unui complex de servicii compus din staŃie de 
distribuŃie GPL auto, spălătorie auto şi sală de aşteptare deservire clienŃi; 
               -  cererea nr. 3656/03.03.2011 a domnului  Sava Voicu prin care solicită 
închirierea uimobilului de pe str. Liceului în care a funcŃionat atelierul dispecerat apă, în 
scopul desfăşurării activităŃii de reparaŃii electrice auto; 
               -  adresa nr. 4470/22.03.2011 a SC LACRIS AND TRANS SRL BRAD  prin 
care se solicită un aviz de principiu pentru modernizarea spaŃiului deŃinut îmn baza 
contractului de închiriere nr. 4214/1999 ; 
               -  cererea nr. 2823/16.02.2011 a domnului Faur Eugen prin care solicită 
aprobarea amenajării unei terase  acoperite în suprafaŃă de 15 mp; 
               -  adresa nr. 96579/21.03.2011 a DirecŃiei Generale Resurse Minerale prin 
care  se precizează că urmare a înaintării plângerii împotriva Încheierii nr. 
8289/24.12.2010, pronunŃată în dosarul nr. 8289/2010, drept pentru care beneficiarul 
MECMA-DGRM prin SC CONVERSMIN SA a fost pusă în situaŃia de a suspenda 
finalizarea lucrărilor programate şi achiziŃia lucrărilor de amenajare interioară a clădirii 
Muzeului Aurului Brad. Mai solicită ca până la data de 21.04.2011 să se comunice 
opŃiunea Consiliului local cu privire la această situaŃie litigioasă. 
 - referat privind avizul de principiu Birou UATI pentru întocmirea 
documentaŃiei PUZ „ Schimbarea destinaŃiei spaŃiului din locuinŃă în spaŃiu comercial în 
Brad, sat łărăŃel, nr.169, pentru intrarea în legalitate  a solicitantului, ca ulterior să poată 
obŃine autorizaŃia de funcŃionare a spaŃiului comercial. 
 
 Se trece la următorul punct înscris în ordinea de zi şi anume: DIVERSE. 
  

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de                        
30.03.2011.            
 
Brad, 30.03.2011. 
 
 
          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                                                                   
                                   Secretar   



 17 
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