ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD

PROCES-VERBAL
încheiat azi 30 noiembrie 2011 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data
de 30 noiembrie 2011 s-a făcut în data de 25.11.2011 prin DispoziŃia nr. 859/24.11.2011
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 25.11.2011, 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 Ciota Ioan – director medical al
Spitalului municipal Brad, domnul Jurca Florin – manager al Spitalului municipal Brad,
doamna NiŃă Adina - contabil – şef al SC ACVACALOR SA BRAD, domnul Boghean
Emilian – jurist la SC ACVACALOR SA BRAD, domnul Paşcu Gavrilă –director al
Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad, doamna łendea Florina – lider de sindicat la
Sindicatul ÎnvăŃământ Preuniversitar –Zona Brad şi doamna Suciu Angela din partea
Sindicatului Şcolii Generale”Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, precum şi cetăŃeni ai
municipiului Brad
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela secretar al municipiului Brad.
Doamna secretar Galea Mirela - 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 Galea Mirela supune spre aprobare procesul verbal
al şedinŃei ordinare din data de 26 octombrie 2011 şi procesul verbal al şedinŃei de îndată
din data de 17 octombrie 2011 care se aprobă cu unanimitate de voturi.
În continuare doamna secretar Galea Mirela îl roagă pe domnul consilier local
Suciu Ovidiu care a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna septembrie 2011 să ocupe loc
în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2012- iniŃiat de primarul municipiului Brad.
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea
căminelor culturale aparŃinătoare municipiului Brad pentru desfăşurarea unor diverse
activităŃi – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale pentru organizarea de
mese festive în sala de mese a cantinei de ajutor social din subordinea Consiliului local al
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului pe clădiri a
proprietarilor (persoane fizice) a apartamentelor din blocurile de locuinŃe şi ai imobilelor
care au executat lucrări de intervenŃie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanŃei
energetice – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea 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 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din
cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2012 –iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei pentru utilizarea domeniului public
şi privat de către transportatorii autorizaŃi pentru transportul de persoane în regim de taxi
în municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ
de stat către actuala chiriaşă Zorilă Alina Claudia – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul
locativ de stat către actualul chiriaş Faur Nicolae – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul
locativ de stat către actualul chiriaş Coste Mihai – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul
locativ de stat către actuala chiriaşă Ghiurca Iuliana Lucica – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 18
din blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad fostului chiriaş Tămaş
Constantin – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a locuinŃei nr. 35/2 din
municipiul Brad str. Şteampurile Vechi fostului chiriaş Grancea Constantin – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului
din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul
de muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
16.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie publică a suprafeŃei de 1153
mp. de teren situat în municipiul Brad zona PoieniŃa – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
17.Informarea nr.14856/2011 privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor de judecată
în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.
18 . Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
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- adresa nr.98643/07.11.2011 a Ministerului Economiei, ComerŃului şi Mediului
de Afaceri
- adresa nr.5059/17.11.2011 a Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara
- adresa nr. 19/20.10.2011 a doamnei Horhoianu Elena
19. Diverse
Domnul 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:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2011.
2. Adresa nr.939/05.10.2011 a Sindicatului ÎnvăŃământ Preuniversitar JudeŃul
Hunedoara;
3. Adresa nr. 16/24.11.2011 a Sindicatului ÎnvăŃământ Preuniversitar Zona Brad;
4. Adresa nr. 27/25.11.2011 a SC PAN INTERNAłIONAL SRL;
5. Adresa nr. 28.29.11.2011 a SC PAN INTERNAłIONAL SRL;
6. Adresa nr. 1130/29.11.2011 a Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad şi a
Şcolii Generale „Mircea Sântimbreanu” Brad.
7. Adresa nr. 2975/29.11.2011 a Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului - Inspectoratul Şcolar al judeŃului Hunedoara, Colegiul NaŃional „Avram
Iancu” Brad.
8. Cererea nr. 15084/29.11.2011 a AsociaŃiei „Suflet şi TradiŃie”.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului Ordinii
de zi, domnul preşedinte de şedinŃă îl supune aprobării cu completările făcute şi cu
unanimitate de voturi este aprobat .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2012.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere prevederile Codului
fiscal – Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale HGR
nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2012 şi
Ńinând cont de Referatele compartimentelor de resort din cadrul Primăriei municipiului
Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2012.
Astfel pentru determinarea impozitelor pe clădiri pentru persoanele fizice a luat în
considerare valorile impozabile pe mp. de suprafaŃă construită desfăşurată la clădiri,
conform HGR nr. 957/2009 la care a propus aplicarea unei cote de 0,1%.
Pentru persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri cu
excepŃia celor dobândite prin succesiune legală, a propus respectarea impozitului stabilit
de Codul fiscal modificat, (majorarea cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la
adresa de domiciliu, majorarea cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa
de domiciliu, majorarea cu 300% pentru a treia locuinŃă şi următoarele în afara celei de la
adresa de domiciliu).
Pentru determinarea impozitelor pe clădiri la persoanele juridice a propus aplicarea
cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirilor înregistrate în contabilitatea acestora
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în cazul în care clădirile au fost reevaluate în ultimii trei ani, iar în cazul în care clădirile
nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani a propus aplicarea cotei de 10% asupra valorii de
inventar şi în cazul în care clădirile nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani a propus aplicarea
cotei de 30% asupra valorii de inventar Pentru determinarea impozitului pe terenurile
amplasate în intravilanul localităŃii a propus aplicarea nivelurilor impozabile stabilite de
HGR nr. 956/2009 pe cele patru zone din municipiul Brad.
Pentru determinarea impozitului pe mijloacele de transport a propus să se Ńină cont
de tipul mijlocului de transport şi de suma prevăzută în HGR nr. 956/2009 pe fiecare 200
cm3 capacitate cilindrică sau fracŃiune din aceasta.
A propus ca limitele maxime din HGR nr. 956/2009 pentru eliberarea
certificatelor, avizelor, autorizaŃiilor pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate,
impozitul pe spectacole să fie majorate cu 20% şi sunt cele din Anexele 1, 2 şi 3 la
proiectul de hotărâre.
De asemenea a propus instituirea unor taxe pentru eliberarea unor copii de pe
documente cum ar fi: certificate, autorizaŃii de transport, eliberarea avizului de colectare a
deşeurilor metalice, taxe pentru autovehicule lente, pentru eliberarea de plăcuŃe, pentru
înregistrarea vehiculelor lente, taxă de urgenŃă pentru eliberarea de acte şi taxă pentru
consultaŃii pe probleme de urbanism, etc. după cum rezultă din Anexa nr. 4 la proiectul de
hotărâre.
Precizează că impozitul pe clădiri, pe terenuri şi pe mijloacele de transport se
plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie 2012, respectiv 30 septembrie
2012.
Pentru plata cu anticipaŃie a impozitelor până la data de 31 martie 2012 la
persoanele fizice am propus o bonificaŃie de 10%.
Pentru persoanele fizice s-au menŃinut prevederile O.G. nr. 27/1996 privind
acordarea unor facilităŃi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităŃi din
MunŃii Apuseni în sensul reducerii cu 50% a impozitelor pe clădiri, pe terenuri, pe
mijloacele de transport şi pentru taxele datorate la eliberarea certificatelor, avizelor şi a
autorizaŃiilor, fapt pentru care a propus reducerea acestor impozite cu 50%.
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 Compartimentelor de resort 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 împreună cu amendamentul propus şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea nr. 151/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2012.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unor taxe
speciale pentru folosirea căminelor culturale aparŃinătoare municipiului Brad pentru
desfăşurarea unor diverse activităŃi.
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 indicele de inflaŃie
de 103,56% comunicat de către DirecŃia de Statistică Hunedoara în cursul lunii octombrie
2011, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus majorarea taxelor speciale
pentru folosirea căminelor culturale aparŃinătoare municipiului Brad, pentru desfăşurarea
unor activităŃi, începând cu data de 1 ianuarie 2012.
Astfel a propus ca începând cu data de 1 ianuarie 2012 taxele să fie cele menŃionate
în tabelul de mai jos:
ACTIVITĂłI
Valea
Brad, Ruda Brad, łărăŃel
Mesteacăn
- pentru nunŃi
340 lei
165 lei
- pentru botezuri
200 lei
100 lei
- pentru discoteci, hore,nedei
145 lei
70 lei
- pentru onomastici,aniversări
145 lei
70 lei
- pentru pomeni, parastase
70 lei
35 lei
Taxele vor aduce un venit la bugetul local al municipiului Brad şi vor fi folosite
pentru întreŃinerea căminelor culturale.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate 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.152/2011 privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea căminelor
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culturale aparŃinătoare municipiului Brad pentru desfăşurarea unor diverse
activităŃi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor taxe
speciale pentru organizarea de mese festive în sala de mese a cantinei de ajutor social
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 având în vedere prevederile
Regulamentului de organizare şi funcŃionate al Cantinei de ajutor social din municipiul
Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 78/2005 în care s-a prevăzut şi
posibilitatea organizării de mese festive în această locaŃie, în fiecare an începând din anul
2005 a stabilit taxe speciale pentru organizarea de mese festive în sala de mese a cantinei.
Luând în considerare indicele de inflaŃie de 103,56% comunicat de către Institutul
NaŃional de Statistică Hunedoara – Deva, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus majorarea taxelor speciale pentru folosirea sălii de mese a Cantinei cu această
rată a inflaŃiei.
Astfel a propus o taxă specială în sumă de 85 lei pentru folosirea sălii de mese şi o
taxă specială de 300 lei pentru folosirea sălii de mese împreună cu vesela din dotare şi
personalul încadrat la bucătăria Cantinei.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.153/2011 privind stabilirea unor taxe speciale pentru organizarea de mese festive
în sala de mese a cantinei de ajutor social din subordinea Consiliului local al
municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind reducerea de la plata
impozitului pe clădiri a proprietarilor (persoane fizice) a apartamentelor din
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blocurile de locuinŃe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenŃie pe
cheltuiala proprie pentru creşterea performanŃei energetice.
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.14812/22.11.2011 al Serviciului buget, contabilitate, impozite şi taxe locale din
cadrul Primăriei municipiului Brad prin care se solicită scutirea de la plata impozitului
pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, pentru proprietarii
apartamentelor din blocurile de locuinŃe şi ai imobilelor care au executat lucrări de
intervenŃie pe cheltuiala proprie, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
această reducere în procent de 50%.
Astfel în articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus acordarea reducerii mai sus
menŃionate care se va aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui
în care a fost efectuată recepŃia la terminarea lucrărilor conform legii, pe baza procesului
verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor pentru creşterea performanŃei energetice.
Documentele care stau la baza reducerii de mai sus sunt cele prevăzute în anexa la
proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea nr.
154/2011 privind reducerea de la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor
(persoane fizice) a apartamentelor din blocurile de locuinŃe şi ai imobilelor care au
executat lucrări de intervenŃie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanŃei
energetice.
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.
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că s-a identificat o
suprafaŃă de 1153 mp. teren proprietatea Statului român, situat în intravilanul
municipiului Brad, în zona PoeniŃa, înscris în CF nr. 62113, nr. cadastral 62113, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus trecerea acestui teren în domeniul privat
al municipiului Brad.
MenŃionează că acest teren nu a fost revendicat nici la Legea nr. 10/2001 şi nici la
legile fondului funciar.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Biroului Administrarea domeniului public şi privat 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.
155/2011 privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea
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 adresa nr. 914123/07.11.2011
AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici Bucureşti solicită revizuirea organizării
direcŃiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad,
întrucât pentru constituirea acestei direcŃii este necesar un număr de minimum 15 posturi
de execuŃie.
Având în vedere Referatul nr. 14696/18.11.2011 al Compartimentului resurse
umane din cadrul Primăriei municipiului Brad prin care se face cunoscut că este necesară
modificarea structurii direcŃiei tehnice prin introducerea a două posturi de execuŃie de la
Compartimentul comercial, astfel încât această direcŃie va avea în total 18 posturi din
care 15 posturi de execuŃie şi 3 posturi de conducere.
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Totodată în cursul anului 2011 au avut loc promovări în grade/trepte profesionale
a funcŃionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Primăriei municipiului
Brad.
FaŃă de cele de mai sus, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea 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 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 Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad .
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr. 156/2011 privind modificarea 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.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de
ocupare a funcŃiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul
2012 .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin adresa nr. 10363/12.08.2011
Primăria municipiului Brad a înaintat AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici,
proiectul Planului de ocuparea a funcŃiilor publice al Primăriei municipiului Brad pentru
anul 2012.
Întrucât nu s-au semnalat nereguli în structura acestui proiect, trecând cele 45 de
zile prevăzute de art. 23 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor
publici, republicată, am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus
aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 2012.
Acest Plan stabileşte de fapt: numărul maxim de funcŃii publice; numărul de funcŃii
publice ocupate; numărul de funcŃii publice vacante; numărul maxim de funcŃii care vor
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fi înfiinŃate; numărul maxim de funcŃii publice supuse reorganizării; numărul maxim de
funcŃii publice rezervate promovării ; numărul maxim de funcŃii publice rezervate
promovării rapide şi
numărul maxim de funcŃii publice care vor fi ocupate prin
recrutare .
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.157/2011 privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul
Primăriei municipiului Brad pentru anul 2012.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea taxei pentru
utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaŃi pentru
transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul
nr.14054/04.11.2011 al Compartimentului autorizare, monitorizare, control transport
public local, transport în regim de taxi şi de închiriere prin care se propune majorarea
taxei de la 865 lei la 895 lei/autoturism/an pentru utilizarea spaŃiului public şi privat de
către transportatorii autorizaŃi pentru transportul de persoane în regim de taxi din
municipiul Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea
acestei taxe începând cu data de 1 ianuarie 2012.
Taxa respectivă este nominalizată de fapt în Contractul de delegare a gestiunii
delegate serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiul Brad şi se poate
achita până la data de 10 a lunii următoare trimestrului încheiat, pe bază de factură
fiscală, în contul Primăriei municipiului Brad.
Modificarea taxei se impune datorită creşterii indicelui de inflaŃie şi a preŃului de
consum dat de către DirecŃia de Statistica a judeŃului Hunedoara.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
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favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului autorizare, monitorizare, control transport public local,
transport în regim de taxi şi de închiriere 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.
158/2011 privind modificarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de
către transportatorii autorizaŃi pentru transportul de persoane în regim de taxi în
municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării unui
apartament din fondul locativ de stat către actuala chiriaşă Zorilă Alina Claudia.
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 Referatului nr.
14830/22.11.2011 al Biroului administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Primăriei municipiului Brad prin care se înaintează DocumentaŃia de vânzare pentru
apartamentul nr. 3, din blocul 30 sc.1 parter, de pe str. Aleea Privighetorilor din
municipiul Brad, construit din fondurile statului, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus aprobarea vânzării acestuia doamnei Zorilă Alina Claudia, fiind în
momentul de faŃă chiriaşa acestui apartament.
Din documentaŃia prezentată rezultă faptul că actuala chiriaşă nu are datorii faŃă de
AsociaŃia de proprietari nr. 7 Brad din care face parte şi nici restanŃe la chirie, respectiv,
la energia termică la SC Acvacalor SA Brad.
A propus vânzarea apartamentului la preŃul de 4289 lei cu plata în rate, aşa cum a
solicitat de fapt doamna Zorilă Alina Claudia în cererea nr. 14494/15.11.2011 adresată
către Consiliul local 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 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.
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159/2011 privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat
către actuala chiriaşă Zorilă Alina Claudia .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării unui
apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş Faur Nicolae.
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 Referatului nr.
14399/11.11.2011 al Biroului administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Primăriei municipiului Brad prin care se înaintează DocumentaŃia de vânzare pentru
apartamentul nr. 2, din blocul A3 sc.1 parter, de pe str. LibertăŃii din municipiul Brad,
construit din fondurile statului, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea vânzării acestuia domnului Faur Nicolae, fiind în momentul de faŃă chiriaşul
acestui apartament.
Din documentaŃia prezentată rezultă faptul că actualul chiriaş nu are datorii faŃă de
AsociaŃia de proprietari nr. 2 Brad din care face parte şi nici restanŃe la chirie, respectiv,
la energia termică la SC Acvacalor SA Brad.
A propus vânzarea apartamentului la preŃul de 5606 lei cu plata în rate, aşa cum a
solicitat de fapt domnul Faur Nicolae în cererea nr. 13896/31.10.2011 adresată către
Consiliul local 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, 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 cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr. 160/2011 privind aprobarea vânzării unui apartament din
fondul locativ de stat către actualul chiriaş Faur Nicolae.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării unui
apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş Coste Mihai.
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 Referatului nr.
14400/11.11.2011 al Biroului administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Primăriei municipiului Brad prin care se înaintează DocumentaŃia de vânzare pentru
apartamentul nr. 32, din blocul nr.8 sc. 2 etaj 4, de pe str. Republicii din municipiul Brad,
construit din fondurile statului, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
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aprobarea vânzării acestuia domnului Coste Mihai, fiind în momentul de faŃă chiriaşul
acestui apartament.
Din documentaŃia prezentată rezultă faptul că actualul chiriaş nu are datorii faŃă de
AsociaŃia de proprietari nr. 9 Brad din care face parte şi nici restanŃe la chirie, respectiv,
la energia termică la SC Acvacalor SA Brad.
A propus vânzarea apartamentului la preŃul de 7936 lei cu plata în rate, aşa cum a
solicitat de fapt domnul Coste Mihai în cererea nr. 13888/31.10.2011 adresată către
Consiliul local 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 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 şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.161/2011 privind aprobarea vânzării unui apartament din
fondul locativ de stat către actualul chiriaş Coste Mihai.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării unui
apartament din fondul locativ de stat către actuala chiriaşă Ghiurca Iuliana Lucica
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 Referatului nr.
132317/12.10.2011 al Biroului administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Primăriei municipiului Brad prin care se înaintează DocumentaŃia de vânzare pentru
apartamentul nr. 11, din blocul 1 sc.2 etaj 2, de pe str. 9 Mai din municipiul Brad,
construit din fondurile statului, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea vânzării acestuia doamnei Ghiurca Iuliana Lucica, fiind în momentul de faŃă
chiriaşa acestui apartament.
Din documentaŃia prezentată rezultă faptul că actuala chiriaşă nu are datorii faŃă de
AsociaŃia de proprietari nr. 8 Brad din care face parte şi nici restanŃe la chirie, respectiv,
la energia termică la SC Acvacalor SA Brad.
A propus vânzarea apartamentului la preŃul de 3673 lei cu plata integrală, aşa cum
a solicitat de fapt doamna Ghiurca Iuliana Lucica în cererea nr. 12913/02.09.2011
adresată către Consiliul local 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, şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
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Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.162/2011 aprobarea vânzării unui apartament din fondul
locativ de stat către actuala chiriaşă Ghiurca Iuliana Lucica.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 18 din blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din
municipiul Brad fostului chiriaş Tămaş Constantin.
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 cererii nr. 12796/03.10.2011
a domnului Tămaş Constantin prin care solicită aprobarea unei noi repartiŃii a
apartamentului nr. 18 din blocul 60 situat pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad,
întrucât contractul de închiriere a încetat de drept, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus aprobarea unei noi repartiŃii susnumitului .
Pentru datoria de 3826,65 lei faŃă de AsociaŃia de proprietari nr. 6 Brad şi pentru
suma de 8571,90 lei faŃă de SC ACVACALOR SA BRAD, domnul Tămaş Constantin a
prezentat câte un grafic de eşalonare.
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 cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.163/2011 privind aprobarea unei noi repartiŃii a
apartamentului nr. 18 din blocul 60 de pe str. Aleea Patriei din municipiul Brad
fostului chiriaş Tămaş Constantin.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiŃii a locuinŃei nr. 35/2 din municipiul Brad, str. Şteampurile Vechi fostului
chiriaş Grancea Constantin.
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Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmare a cererii nr. 9674/26.07.2011 a
domnului Grancea Constantin prin care solicită aprobarea unei noi repartiŃii a locuinŃei
nr. 35/2 din municipiul Brad, str. Şteampurile Vechi întrucât contractul de închiriere a
fost reziliat prin sentinŃa civilă nr. 957/2010 a Judecătoriei Brad, a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unei noi repartiŃii susnumitului.
Pentru datoria de 1598,23 lei faŃă de SC ACVACALOR SA BRAD preluată de
către Primăria municipiului Brad, domnul Grancea Constantin a prezentat o declaraŃie
notarială prin care se obligă să achite chiria restantă de 980,83 lei şi penalităŃi de
întârziere de 617,40 lei.
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 cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr. 164/2011 privind aprobarea unei noi repartiŃii a locuinŃei nr.
35/2 din municipiul Brad, str. Şteampurile Vechi fostului chiriaş Grancea
Constantin.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de
la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile făcute de
către Consiliul de AdministraŃie al GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad de a deconta
contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului
didactic, care se deplasează de la localitatea de domiciliu la locul de muncă (în
municipiul Brad) şi retur, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenŃionat pe lunile iunie, septembrie şi
octombrie 2011 pentru GrădiniŃa „Floare de ColŃ” în sumă de 1438 lei conform Anexei
nr.1,2 şi 3.
Precizează că în articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti de către Centrul bugetar nr.1 Brad numai după virarea sumelor din
bugetul 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,
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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 cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr.165/2011 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de
domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie
publică a suprafeŃei de 1153 mp. de teren situat în municipiul Brad zona PoieniŃa.
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 Compania NaŃională Apele Române
pentru finalizarea investiŃiei ,,Baraj Mihăileni” trebuie să strămute din satul Mihăileni un
număr de 29 de gospodării.
Ultimul lot de case pentru strămutaŃi se va realiza în municipiul Brad zona PoieniŃa
unde Compania naŃională Apele Române a achiziŃionat terenul de la persoane fizice.
Întrucât suprafeŃele de teren achiziŃionate sunt insuficiente pentru amplasarea celor
29 de gospodării mai trebuie achiziŃionată o suprafaŃă de 1153 mp. teren.
Având în vedere că s-a identificat suprafaŃa de teren de 1153 mp. situat în
municipiul Brad zona PoieniŃa, teren aparŃinând domeniului privat al municipiului Brad,
a propus iniŃierea unui proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie publică a
suprafeŃei de teren susmenŃionată, pentru construirea unor locuinŃe.
În acest sens a comandat un Raport de evaluare a terenului întocmit de expert
evaluator Sîrbu Mitică.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus însuşirea Raportului de evaluare,
în articolul 3 conform acestui raport a propus preŃul de pornire al licitaŃiei de 55217 lei
fără TVA, echivalent a 11 euro/mp.
În articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea Caietului de sarcini
pentru desfăşurarea licitaŃiei publice şi în articolul 5 o comisie de licitaŃie formată din 5
membri.
În articolul 6 al proiectului de hotărâre se împuterniceşte primarul municipiului
Brad pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare la Notarul public.
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,
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învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Mureş Mihai propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte
domnul consilier Manea Iosif – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr. 166/2011 privind vânzarea prin licitaŃie publică a suprafeŃei
de 1153 mp. de teren situat în municipiul Brad zona PoieniŃa.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2011.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1158/25.11.2011 prin care se
alocă suma de 1000 mii lei din fondul de rezervă bugetară a Guvernului, a Ordinului
MAI nr. 157/2011 prin care se alocă suma de 800 mii lei sub formă de cofinanŃare a
Proiectului de modernizare a SACET şi prin Programul „Termoficare – 2006-2015,
căldură şi confort” şi a Referatului nr. 15121/2011 a Serviciului buget, finanŃe,
contabilitate, impozite şi taxe locale prin care se propun virări de credite de la un capitol
bugetar la altul, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea
bugetului municipiului Brad pe anul 2011.
Precizează că în urma încheierii Contractului de finanŃare nr. 970574/15.11.2011
încheiat între Ministerul AdministraŃiei şi Internelor şi Municipiul Brad privind
cofinanŃarea proiectului „Modernizarea Punctelor Termice: PT1, PT5, PT9 şi a reŃelelor
termice aferente, în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara - Obiectivul nr. II –
Modernizarea PT9 şi a reŃelelor termice aferente”, din suma de 800 mii lei propusă a fi
alocată municipiului Brad s-a alocat doar suma de 590 mii lei pentru anul 2011 ca
urmare a respectării proporŃiei dintre contribuŃia de la bugetul local şi cea de la bugetul
de stat.
În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2011 se stabileşte în
sumă de 22392 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli. Veniturile bugetului
municipiului Brad pe anul 2011 se majorează cu suma de 1590 mii lei la următoarele
capitole bugetare:
- 11.02 - sume defalcate din TVA
1000 mii lei
- 42.02 – subvenŃii de la bugetul de stat
590 mii lei
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se majorează cu suma de
1590 mii lei capitolul bugetar 81.02 – combustibil şi energie .
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se modifică prin virări de
credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:
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- capitolul bugetar 68.02 – „ asigurări şi asistenŃă socială ”se diminuează cu suma
de 100 mii lei
- capitolul bugetar 84.02 – ,,transporturi” se majorează cu suma de 100 mii lei
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr. 167/2011 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe
anul 2011.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 14856/2011 a consilierului
juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti
în care Consiliul local Brad este parte - prin care se aduc 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. 98643/07.11.2011 a Ministerului Economiei, ComerŃului şi
Mediului de Afaceri prin care se precizează că prin Decizia nr. 154/24.10.2011 Consiliul
de administraŃie al CNCAF MINVEST SA DEVA a aprobat închirierea clădirii
Muzeului Aurului Brad către Primăria Municipiului Brad, urmând ca în perioada imediat
următoare să se stabilească modalităŃile legale de închiriere şi administrare a clădirii şi a
exponatelor de care domnii consilieri au luat act.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că suntem pe drumul bun, lucrările la
Muzeu se apropie de final urmând ca administraŃia publică locală să preia colecŃia
mineralogică, să administreze muzeul, să asigure paza exponatelor şi să obŃină
autorizaŃia de funcŃionare a muzeului.
- Adresa nr. 5059/17.11.2011 a Inspectoratului Şcolar al judeŃului
Hunedoara prin care se solicită avizarea reŃelei şcolare pentru anul şcolar 2012-2013
până cel târziu în data de 01.12.2011 care a fost prezentată domnilor consilieri .
Domnul consilier Ciur Gheorghe - preşedintele Comisiei de învăŃământ
precizează că în urma analizării adresei membrii comisiei propun :
1. Organizarea reŃelei şcolare pe teritoriul municipiului Brad într-un consorŃiu,
pe baza Regulamentului - cadru pentru organizarea şi funcŃionarea consorŃiilor şcolare
din 29.09.2011.
2. FuncŃionarea acestui consorŃiu în temeiul unui contract cadru de parteneriat
elaborat de către MECTS din următoarele motive:
- funcŃionarea în consorŃiu a 3 unităŃi cu personalitate juridică ar fi benefică pentru:
a) întărirea autorităŃii şi responsabilităŃii conducerii fiecărei unităŃi în organizarea întregii
activităŃi didactice şi administrative;
b) eliminarea birocratizării excesive a activităŃii personalului didactic şi didactic auxiliar
în consiliul profesoral, consiliul de administraŃie, catedre şi comisii pe domenii;
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c) îmbunătăŃirea substanŃială a relaŃiei profesor-elev, diriginte – elev - părinte prin
aplicarea judicioasă a prevederilor Regulamentului de ordine interioară cu privire la
mişcarea elevilor şi personalului didactic;
d) gestionarea mai eficientă a bunurilor aflate în folosinŃă;
e) utilizarea judicioasă a resurselor financiare din bugetul propriu şi de la bugetul local;
f)asigurarea unor condiŃii echitabile cu privire la mobilitatea personalului didactic şi
elevilor.
La aceste propuneri subscriu şi reprezentantele Sindicatului ÎnvăŃământ
Preuniversitar - Zona Brad – doamna prof. łendea Florina şi lider OrganiŃaŃia Sindicală
a Şc Gen „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, doamna prof. Suciu Angela care sunt prezente
în sală.
În urma dezbaterilor domnii consilieri sunt de acord cu 15 voturi „pentru”, 2
abŃineri (Oprişa Florin Ioan şi Benea Răpcău AncuŃa) să se solicite avizul de
oportunitate în vederea adoptării unei hotărâri de consiliu privind noua reŃea şcolară
pentru anul 2012-2013 astfel:
- modificarea actualei reŃele şcolare a municipiului Brad conform art. 61 din
Legea nr. 1/2011 şi a Ordinului nr.5488/2011 a MECTS după cum urmează:
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.

UNITATE DE ÎNVĂłĂMÂNT CU
PERSONALITATE JURIDICĂ
GPP „FLOARE DE COLł” BRAD
Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad cls. 9-12
Şcoala Generală „Mircea Sântimbreanu” Brad
cls 1-8
Şcoala Generală „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad
cls 1-8

UNITATE DE ÎNVĂłĂMÂNT
STRUCTURĂ
Se menŃine actuala structură
Şcoala Generală łărăŃel
-

- pentru Şcoala Generală Valea –Brad cls 1-4 se propune restrângerea activităŃii
în anul şcolar 2012-2013, ca urmare a efectivului restrâns de copii, conform hotărârii
Consiliului de administraŃie a Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad .
- s-a propus ca în baza art. 62 din Legea nr. 1/2011 şi a Ordinului nr.5488/2011
a MECTS, ca reŃeaua şcolară mai sus prezentată să se organizeze într-un consorŃiu care
să funcŃioneze în baza unui parteneriat.
- Adresa nr. 19/20.10.2011 a doamnei Horhoianu Elena prin care se solicită
aprobarea includerii suprafeŃei de 21,30 mp teren închiriat cu destinaŃia de alee de acces
în contractul de concesiune pe care-l deŃine pentru suprafaŃa de 46 mp, teren construit cu
destinaŃia de spaŃiu comercial. În urma dezbaterilor domnii consilieri sunt de acord cu
demararea procedurii de scoatere la licitaŃie a terenului.
- Adresa nr. 939/05.10.2011 a Sindicatului ÎnvăŃământ Preuniversitar JudeŃul
Hunedoara prin care se solicită punerea în executare a SentinŃei Civile nr. 637/LM/2011
pronunŃată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr.330/97/2011, de care domnii consilieri
au luat act şi împreună cu domnul primar Florin Cazacu au stabilit că în limita
disponibilului se vor aloca aceşti bani pentru decontul transportului la personalul din
învăŃământ ;
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- Adresa nr. 16/24.11.2011 a Sindicatului ÎnvăŃământ Preuniversitar Zona Brad
prin care se solicită demararea acŃiunii de solicitare a modificării actualei reŃele şcolare
din municipiul Brad pentru anul şcolar 2012-2013, prin redobândirea personalităŃii
juridice a şcolilor gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan” şi „Mircea Sântimbreanu” care a
fost discutată în contextul Adresei nr. 5059/17.11.2011 a Inspectoratului Şcolar al
judeŃului Hunedoara ;
- Adresa nr. 27/25.11.2011 a SC PAN INTERNAłIONAL SRL prin care se
solicită lămurirea unor aspecte şi anume:
- de ce nu s-a pus în executare HCL nr. 46/2011
- de ce s-a tergiversat punerea în executare în condiŃiile în care scopul trecerii din
domeniul public în domeniul privat a fost tocmai concesionarea suprafeŃei de teren în
cauză
- de ce nu s-a dat curs petiŃiilor depuse în anul 2011etc… . Tot aici s-a analizat şi adresa
nr.28.29.11.2011a SC PAN INTERNAłIONAL SRL prin care se revine asupra
numărului HCL nu mai este HCL nr. 46 ci este HCL nr.26 . În urma dezbaterilor domnii
consilieri au solicitat să i se răspundă societăŃii sus amintite astfel:
- HCL nr. 26/2011 privind completarea inventarului domeniului privat al
municipiului Brad a fost pusă în executare, în sensul că domeniul privat al municipiului
Brad s-a completat cu suprafaŃa de 182 mp, conform Legii nr.213/1998;
- din cuprinsul HCL nr.26/2011 nu rezultă că terenul în speŃă face obiectul unei
concesionări aşa cum se susŃine
- concesionarea unui teren din domeniul privat al municipiului Brad se hotărăşte de
către Consiliul local al municipiului Brad, conform art. 36, alin.5, lit. ,,b” din Legea
nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
- la toate petiŃiile adresate atât Primăriei cât şi Consiliului local al municipiului Brad
s-a răspuns în termenul prevăzut de lege.
Adresa nr. 28.29.11.2011 a SC PAN INTERNAłIONAL SRL care s-a analizat
în contextul adresei de mai sus;
Adresa nr. 1130/29.11.2011 a Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad şi a
Şcolii Generale „Mircea Sântimbreanu” Brad prin care se aduce la cunoştinŃa
domnilor consilieri că personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic de la Şcoala
Generală „Mircea Sântimbreanu” Brad în urma şedinŃei din data de 29.11.2011 şi-au
exprimat în unanimitate , dorinŃa de a se menŃine actuala formă de organizare cu
personalitate juridică de care domnii consilieri au luat act.
Adresa nr. 2975/29.11.2011 a Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului - Inspectoratul Şcolar al judeŃului Hunedoara, Colegiul NaŃional „Avram
Iancu” Brad prin care se aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri faptul că în şedinŃa
Consiliului de administraŃie a Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad s-a hotărât:
- restrângerea activităŃii la Şcoala Primară Valea Brad datorită numărului redus de
copii şcolarizaŃi în anul şcolar 2012 - 2013.
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- clasele a I-a, a V-a, a IX- a care vor fi propuse pentru anul şcolar 2012-2013 vor
cuprinde un număr maxim de elevi în clasă.
Cererea nr. 15084/29.11.2011 a AsociaŃiei „Suflet şi TradiŃie” prin care se
solicită aprobarea unui parteneriat pentru colectarea de fonduri cu destinaŃia de ajutor
umanitar pentru copiii cu probleme grave de sănătate de care domnii consilieri au luat
act şi nu sunt de acord cu un astfel de parteneriat.
Se trece la următorul punct înscris pe Ordinea de zi şi anume DIVERSE.
SituaŃia Termoficării în municipiul Brad
Domnul primar Florin Cazacu precizează că cei 10 000 mii lei primiŃi de la
Guvernul României vor ajunge pentru 15 zile de căldură în municipiul Brad şi speră că
din data de 3 decembrie 2011 se va începe furnizarea agentului termic. Mai menŃionează
că înlăuntrul celor 15 zile în care va fi căldură în municipiul Brad, conform promisiunilor
ar trebui să se aprobe cele 2500 de tone de păcură din fondul de rezervă la dispoziŃia
Guvernului. După semnarea contractului de împrumut între ANRSPS UT 515 şi SC
Acvacalor SA Brad, respectiv Primăria Brad preluarea produsului de păcură de la rezerva
de stat se va face în urma obŃinerii de către SC Acvacalor SA Brad a autorizaŃiei de
utilizator final. Precizează că neobŃinerea autorizaŃiei de utilizator final duce la achitarea
de către SC Acvacalor SA Brad a accizelor şi a TVA aferente, înainte de preluarea
produsului din rezerva de stat.
Mai precizează că transportul produsului revine în sarcina beneficiarului .
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că situaŃia creată se datorează faptului
că Guvernul României n-a mai acordat acea cotă de 40% pentru subvenŃia la energia
termică iar dacă acest lucru s-ar fi ştiut mai din timp s-ar fi luat alte măsuri.
Mai precizează că atunci când domnul Gligor Dorin a spus că pentru a se primi
bani de la Guvern trebuie făcute două cereri şi dumnealui era convins că vor fi alocaŃi
acei bani de către Guvern tot aşa cum a precizat şi în Comunicatul de presă că s-a aprobat
împrumutul celor 2500 de tone de păcură, păcură, care nici în ziua de astăzi nu este
aprobată.
Domnul consilier Mureş Mihai propune ca săptămâna viitoare să se convoace
Consiliul local în şedinŃă de îndată pentru a aproba în contextul unei hotărâri de consiliu
local concesionarea serviciului de termoficare. Totodată, propune şi componenŃa comisiei
care să implementeze derularea acestei proceduri începând cu publicarea pe SEAP a
intenŃiei de concesionare a serviciului. Propune şi componenŃa comisiei astfel: Circo
Aurel Vasile, Kiszely Fabius Tiberiu, Mureş Mihai, Podaru Vasile, Duşan Gheorghe
Adrian, Oprişa Florin Ioan, Radovici Teofil Emilian – propunere aprobată în unanimitate.
Domnul consilier Podaru Vasile propune ca preşedinte al acestei comisii să fie
domnul consilier Mureş Mihai, iar secretar al comisiei – domnul consilier Kiszely Fabius
Tiberiu – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că şi dumnealui este de acord cu această
concesionare tocmai pentru faptul că bugetul local nu va mai putea susŃine financiar
producerea, transportul şi distribuŃia agentului termic în municipiul Brad.
La sfârşitul şedinŃei domnul primar Florin Cazacu precizează că în data de 01
Decembrie 2011 o comisie formată din reprezentanŃi ai Primăriei şi ai Consiliului Local
al municipiului Brad vor participa la acŃiunile care se vor desfăşura la Alba Iulia şi
transmite anticipat „ La mulŃi ani!” românilor de pretutindeni.
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Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 30.11.2011.
Brad, 30.11.2011.

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Secretar
SUCIU OVIDIU
GALEA MIRELA
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