ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 31 ianuarie 2011 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data
de 31 ianuarie 2011 s-a făcut în data de 26.01.2011 prin DispoziŃia nr. 46/26.01.2011
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 26.01.2011 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi 15 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcŃie,
2 consilieri fiind absenŃi motivat (Chiş Alexandra şi Ştefan Bogdan Mihai).
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 26 decembrie 2010, care s-a aprobat cu unanimitate de
voturi.
Doamna Epure Agnes îl roagă pe domnul consilier Podaru Vasile care a fost ales
preşedinte de şedinŃă în luna decembrie 2010 să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua
conducerea şedinŃei.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2011 al Spitalului municipal Brad.
3. Proiect de hotărâre privind înfiinŃarea PoliŃiei locale în municipiul Brad prin
reorganizarea PoliŃiei Comunitare Brad.
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului principalelor manifestări
cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2011.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind obligaŃiile şi
responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor economici şi cetăŃenilor, pentru
buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2011.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
112/2010 privind aprobarea preŃului de facturare a energiei termice pentru populaŃia
municipiului Brad în sezonul rece 2010-2011.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
122/2004 privind înfiinŃarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor
publice din municipiul Brad.
8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită Serviciului de AmbulanŃă
JudeŃean Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de
AmbulanŃă Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a
se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, în anul 2011 pe raza municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Devizului
general pentru obiectivul de investiŃii ,,Modernizarea Punctelor Termice PT1, PT5, PT9 şi
a reŃelelor termice aferente, în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Acumulare
Mihăileni Strămutare gospodării, Zona PoeniŃa II Brad, judeŃul Hunedoara”.
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuinŃe sociale situate în
municipiul Brad str. Şteampurile Vechi.
13. Proiect de hotărâre privind înfiinŃarea unor locuinŃe sociale în imobilul situat în
Brad str. Horea nr. 17.
14. Proiect de hotărâre privind repartizarea a patru locuinŃe sociale situate în
municipiul Brad str. Horea nr. 17.
15. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 1 din bloc 1 B situat în
Brad str. LibertăŃii.
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 145/2010
privind stabilirea unor taxe pentru închirierea spaŃiilor administrate de către Consiliul de
administraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad.
17. Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru desfacerea
căsătoriei pe cale administrativă la Compartimentul de stare civilă din cadrul Serviciului
Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor Brad.
18. 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.
19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi
Statului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”.
20. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a activităŃii secretarului
municipiului Brad pe anul 2010.
21. Informarea nr. 1356/2011 privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor de judecată
în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.
22. Raport privind activitatea asistenŃilor personali desfăşurată în semestrul II al
anului 2010 al Serviciului de AsistenŃă Socială Brad.
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23. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 5/2011 a Clubului Sportiv ,,ARMATA AURUL” Brad
- adresa nr. 1/2011 a AsociaŃiei Sportive ,,METALUL” Crişcior
- adresele nr. 1/2011 şi nr. 2/2011 ale AsociaŃiei Sportive ,,Michael Autosport”
Brad
- adresa nr. 94/2011 a SC ACVACALOR SA BRAD
- adresele nr.2/2011,1024/2011 şi 4/2011 ale Sindicatului ÎnvăŃământ
Preuniversitar Brad
- cererea nr. 1260/2011 a SC DANDY CAR PAN SRL BRAD
- adresa nr.2970/2010 a S.P. ACTIV INSOLV EXPERT IPURL DEVA
- cererea nr. 1066/2011 a doamnei Bălan LuminiŃa Elena
- adresa nr. 157/2010 a Primăriei municipiului Brad
- adresa nr. 10/2011 a GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad
- adresa nr.1/2011 a AsociaŃia EMPI KARATE CLUB BRAD
24. 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:
1.
Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie a unei suprafeŃe de teren de
2000 mp din domeniul privat al municipiului Brad situată pe str. Abatorului
nr.1.
2.
Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie a unei suprafeŃe de teren
de 1200 mp din domeniul privat al municipiului Brad situată pe str.
Abatorului nr.1.
3.
Proiect de hotărâre privind stabilirea Criteriilor proprii suplimentare de
evaluare a veniturilor potenŃiale pentru beneficiarii de ajutor social conform
Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare.
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.
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 privind aprobarea 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.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că pentru iniŃierea proiectului de hotărâre
privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011 a luat în considerare adresele
nr.950/10.01.2011 şi nr.2160/20.01.2011 ale DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice
Hunedoara, prin care s-a alocat municipiului Brad suma de 5257 mii lei din TVA şi 470
mii lei din cotele defalcate de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului .
Totodată a luat în considerare Hotărârea Consiliului JudeŃean Hunedoara nr. 2/2011
prin care s-a repartizat municipiului Brad suma de 452 mii lei din TVA şi suma de 748 mii
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lei din cota de 21% din impozitul pe venit, pentru susŃinerea programelor de dezvoltare
locală şi Hotărârea Consiliului JudeŃean Hunedoara nr. 3/2010 prin care s-a repartizat
municipiului Brad suma de 400 mii lei pentru repararea drumurilor comunale.
De asemenea a Ńinut cont de Referatul serviciului buget, finanŃe, contabilitate,
impozite şi taxe locale nr. 1328 /25.01.2011, din care rezultă că veniturile realizate în anul
2010 din taxe şi impozite se stabilesc în sumă de 9941 mii lei, sumă ce trebuie să se
regăsească la veniturile proprii ale anului 2011.
FaŃă de cele de mai sus a propus aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011
în sumă de 17378 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform anexelor nr. 1 şi 2
după cum urmează:.
Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se compun din :
- impozit pe venit………………………………
37
mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit………… 6118
mii lei
- impozite şi taxe de proprietate……………… 1757
mii lei
- sume defalcate din TVA……………………… 6109
mii lei
- taxe pe servicii specifice………………………
1
mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau
pe desfăşurarea de activităŃi………………… 2186
mii lei
- alte impozite şi taxe fiscale……………………
34
mii lei
- venituri din proprietate………………………… 438
mii lei
- venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi… 175
mii lei
- venituri din taxe administrative, eliberări permise… 148
mii lei
- amenzi, penalităŃi şi confiscări……………………… 192
mii lei
- diverse venituri…………………………………….... 52
mii lei
- venituri din valorificarea unor bunuri……………… 21
mii lei
- subvenŃii de la alte administraŃii…………………
110
mii lei
TOTAL …………………………………........17378 mii lei
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se compun din:
- autorităŃi publice şi acŃiuni externe……………… 2216
mii lei
- alte servicii publice generale…………… ..
120
mii lei
- tranzacŃii privind datoria publică şi împrumuturi………396
mii lei
- ordine publică şi siguranŃă naŃională………………
270
mii lei
- învăŃământ………………………………………
5232
mii lei
- sănătate……………………………………………
295
mii lei
- cultură, recreare şi religie ……………………
834
mii lei
- asigurări şi asistenŃă socială…………………………. 1980
mii lei
- locuinŃe, servicii şi dezvoltare publică ………..
1908
mii lei
- protecŃia mediului …………………………
615
mii lei
- acŃiuni generale economice, comerciale şi de muncă… 100
mii lei
- combustibil şi energie……………………………… 1749
mii lei
- transporturi……….……………………....
1663
mii lei
TOTAL………………………………………….... 17378
mii lei
În articolul 4 a propus ca INVESTIłIILE – respectiv CHELTUIELILE de
CAPITAL să fie de 2113 mii lei care se reflectă în lista de investiŃii din anexa nr. 3 , la
proiectul de hotărâre.
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În articolul 5 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii ale Centrelor de
ExecuŃie Bugetară Brad pe anul 2011 în sumă de 590 mii lei atât la venituri cât şi la
cheltuieli .
În articolul 6 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Serviciului Public
de Desfacere, Han PiaŃă şi Obor Brad pe anul 2011 conform previziunilor acestora în sumă
de 280 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli.
În articolul 7 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Serviciului
Administrarea Domeniului Public Brad – parcări, pe anul 2011 în sumă de 83 mii lei atât la
venituri cât şi la cheltuieli.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe
anul 2011, a Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Ordinului comun nr. 7/57/2011 al Ministrului AdministraŃiei şi
Internelor şi al Ministrului FinanŃelor Publice.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că dumnealui are o intervenŃie cu trei
probleme.
1. Sistemul de supraveghere de la CEB nr. 1 Brad să fie prins în Lista de investiŃii pe
anul 2011, deoarece după ce PoliŃia municipală şi-a mutat sediul care a fost în imediata
apropiere GrădiniŃa a rămas descoperită din punct de vedere al siguranŃei, mneavând nici
personal de pază.
2. Securizarea accesului în baza sportivă a Şcolii Generale Horea, Cloşca şi Crişan
să reprezinte o prioritate pentru a evita evenimentele rutiere, precizând că s-au produs două
evenimente rutiere în urma cărora au fost loviŃi copii, dar, din fericire, nu au fost grave.
3. AtenŃia să fie îndreptată şi asupra PieŃei Agroalimentare, să i se acorde prioritate
acesteia deoarece reprezintă o poartă de intrare în municipiu şi arată deplorabil.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că, comparativ cu bugetul
anului trecut se constată în acest an o reducere cu aproximativ de 40% . Propune colegilor
consilieri ca în viitor la aprobarea hotărârilor în care se alocă bani de la bugetul local să se
aibă în vedere cât de sărac este bugetul.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că aprobarea bugetului
municipiului Brad nu poate trece necomentat, acesta a mai fost discutat atât în dezbaterea
publică de săptămâna trecută cât şi în şedinŃele de comisie ale Consiliului local al
municipiului Brad. Precizează că bugetul de venituri şi cheltuieli este foarte mic faŃă de
bugetul de alŃi ani iar schimbarea legislaŃiei OUG nr. 63/2010 nu permite să se anticipeze
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cheltuieli mai mari decât veniturile din anul trecut, toate capitolele bugetare suferă,
cheltuielile certe nu au acoperire în venituri.
Mai menŃionează că singura investiŃie mai mare prinsă în Lista de investiŃii este
Sistemul de supraveghere de la GrădiniŃa Floare de ColŃ celelalte invesiŃii prinse sunt cu
sume reduse- modice. Mai sunt posibilităŃi de redresare prin rectificarea bugetului ori de
câte ori apar venituri certe.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că acest buget a fost prezentat şi în
dezbaterea publică care a vut loc în cursul săptămânii trecute. Mai menŃionează că
stingerea plăŃilor restante reprezintă o prioritate având în vedere că actualul buget este unul
de supravieŃuire iar investiŃii se vor putea face în municipiul Brad numai în funcŃie de
venituri.
Domnul primar mai precizează că acesta este cel mai greu an pe care-l întâmpină şi
este extrem de îngrijorat de asigurarea termoficării în municipiul Brad.
În altă ordine de idei precizează că nici dumnealui nu este mândru de modul în care
arată PiaŃa Agroindustrială Brad, că se intenŃionează a se face o construcŃie nouă cu un
constructor serios care să poată aştepta pentru plata lucrărilor executate.
Mai precizează că nu este de neglijat sprijinul Consiliului JudeŃean Hunedoara ,
mulŃumind pe această cale domnului preşedinte pentru sumele alocate.
Precizează deasemenea că în Scrisoarea primarului pe care o face anual nu va putea
prinde investiŃii care să depăşeaşcă bugetul care se va adopta în această şedinŃă.
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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi
motivat (Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.1/2011 privind
aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2011.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Spitalului Municipal Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa
nr.386/20.01.2011 a Spitalului municipiului Brad prin care se solicită aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al acestei instituŃii pe anul 2011, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus cele solicitate.
Precizează că veniturile Spitalului municipal Brad pe anul 2011 se stabilesc în
sumă de 10299,92 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar de la finele anului 2010 în
sumă 97,33 mii lei, astfel încât cheltuielile bugetului Spitalului municipal Brad se stabilesc
în sumă de 10397,25 mii lei.
La întocmirea bugetului s-a Ńinut cont de sumele contractate pe primul trimestru cu
Casa JudeŃeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara Deva, iar pe celelalte trei trimestre s-a
previzionat pentru fiecare trimestru aceeaşi sumă cu cea de pe trimestrul I al anului 2011.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat
pe anul 2011, a Legii nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu modificările şi
completările ulterioare şi a prevederilor art. 1 lit.,,c”, art. 2.2 alin. 9 lit.,,a” din Ordinul
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Ministrului SănătăŃii 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 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 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 primar Florin Cazacu precizează că angajaŃii Spitalului municipal Brad sunt
extrem de nemulŃumiŃi pentru că în bugetul care se va aproba nu sunt prinse bonurile de
masă.
Domnii consilieri solicită domnului director economic care este prezent în sală să
prezinte pe scurt Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului .
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot şi cu unanimitate de voturi domnii
consilieri sunt de acord ca domnul director economic să prezinte bugetul.
Domnul director economic Verdeş LaurenŃiu precizează că bugetul de venituri şi
cheltuieli aferent anului 2011 este format din sumele contractate pentru trimestrul I 2011 şi
extrapolate până la sfârşitul anului 2011, sumele previzionate pentru trimestrul Ipentru
activfităŃile pentru care nu există contracte extrapolate pe total an şi sumele prevăzute pe
trimestrul I pentru veniturile din prestări servicii la cerere extrapolate pe total an
însumându-se la 10.299,92 mii lei.
Mai precizează că nu sunt incluse în buget: valoarea programelor de sănătate din
contracte DSP (program TBC, program nosocomiale, program RH) – pentru care încă nu
sunt contracte şi care nu pot fi prognozate în funcŃie de veniturile anului precedent,
medicamente coplată pentru care nu se realizează contract, sumele primite fiind funcŃie de
facturile întocmite pe baza actelor justificative primite de la personalul Spitalului şi
valoarea contractului cu CJAS pentru servicii paraclinice – Radiologie, care se poate
întocmi numai dacă se obŃine ISO 9001.Precizează că pe lângă banii de la Casa JudeŃeană
de Asigurări de Sănătate a mai primit 142 mii lei pentru medicii rezidenŃi.
Subliniază faptul că în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 nu s-au
prevăzut sume pentru bonuri de masă cu excepŃia personalului plătit din fonduri de la
Ministerul sănătăŃii prin DSP Deva.
Domnul consilier Mureş Mihai menŃionează că dumnealui personal apreciază
efortul făcut de conducerea spitalului pentru buna funcŃionare a Spitalului, că momentul nu
este de loc uşor dar poate fi depăşit.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că nimeni nu a dorit ca bonurile de masă
să nu se acorde salariaŃilor Spitalului, că erau doar două căi sau să nu se acorde acele
bonuri ori să se reducă personalul. Precizează că potrivit legislaŃiei în vigoare cheltuielile
cu personalul nu putea să depăşească 70% din veniturile decontate de Casa JudeŃeană de
Asigurări de Sănătate plus fondurile primite de la Ministerul sănătăŃii.Mai precizează că în
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4 ianuarie 2011 a fost o şedinŃă la Prefectură şi Spitalul de la Brad mai este funcŃional
numai datorită poziŃiei sale geografice. Trebuie avută în vedere şi situaŃia în care se găsesc
cele 200 de spitale din Ńară. Mai menŃionează că este de preferat ca, managerii Spitalului să
fie în măsură să-şi convingă salariaŃii pentru a funcŃiona sub această formulă. Singurul
scop este nedesfiinŃarea Spitalului municipal Brad şi să-i determine pe angajaŃi să
conştientizeze faptul că este foarte greu să găseşti un loc de muncă în România de astăzi.
Domnul director medical Ciota Ioan precizează că de la Ministerul SănătăŃii au
primit o circulară prin care se solicită ca asistentele medicale şi personalul medical să nu
fie disponibilizate.
Domnul manager al Spitalului municipal Brad precizează că de mult timp s-au făcut
calcule şi diferite încercări de a găsi soluŃia cea mai bună iar echipa Spitalului face echipă
cu echipa Primăriei şi nimeni nu a vorbit de genul că cei de la Primărie nu vor să acorde
acele bonuri de masă, iar domnul consilier al primarului – Mihoc Florel care face parte din
Consiliul de administraŃie al Spitalului şi care dealtfel a şi participat la şedinŃa de
săptămâna trecută poate să spună că presiunile în ceea ce priveşte acordarea tichetelor de
masă au venit de la lidera de sindicat pe judeŃ şi de la lidera Spitalului.
Mai precizează că în data de 01.02.2011 la ora 08.15 va avea loc o şedinŃă cu
medicii şi-l invită şi pe domnul primar Florin Cazacu să participe.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că mâine se va deplasa la Râmnicu Vâlcea
pentru a mai purta o discuŃie cu furnizorul de păcură, dar îşi va face timp pentru a participa
într-o altă zi.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că ar fi bine dacă s-ar putea
construi un nou spital, sau să se gândească o variantă de eliberare a anumitor pavilioane
pentru a se putea da medicilor de familie spaŃii pentru cabinete.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că populaŃia şcolară este în
co9ntinuă scădere iar Şcoala Mircea Sântimbreanu are două clădiri şi una dintre ele ar
putea fi transformată în Spital.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” 2 consilieri absenŃi
motivat (Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.2/2011 privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Spitalului Municipal
Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind înfiinŃarea PoliŃiei locale în
municipiul Brad prin reorganizarea PoliŃiei Comunitare 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 apariŃia Legii poliŃiei
locale nr. 155/2010 şi a HGR 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de
organizare şi funcŃionare a PoliŃiei locale, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea înfiinŃării PoliŃiei Locale Brad începând cu data de 1 ianuarie 2011
întrucât actele normative în baza cărora a funcŃionat PoliŃia Comunitară Brad au fost
abrogate. Totodată propune aprobarea Organigramei a Statului de funcŃii şi a
Regulamentului PoliŃiei Locale Brad.
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Precizează că pentru înfiinŃarea PoliŃiei Locale Brad s-a primit avizul ANFP
Bucureşti .
A propus ca PoliŃia locală Brad să aibă o structură de serviciu, fără personalitate
juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu 16 posturi de poliŃişti locali
din care: 1 post şef serviciu cu studii superioare de lungă durată şi 15 posturi de poliŃişti
locali de execuŃie cu studii superioare şi studii medii.
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 consilier Circo Aurel Vasile propune ca din comisia care să lucreze la
întocmirea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a PoliŃiei locale Brad să facă parte
domnul consilier Mureş Mihai – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian propune ca din comisia care să lucreze
la întocmirea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a PoliŃiei locale Brad să facă
parte domnul consilier Groza Liviu – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi
motivat (Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.3/2011 privind
înfiinŃarea PoliŃiei locale în municipiul Brad prin reorganizarea PoliŃiei Comunitare
Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul
Brad, pentru 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.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în vederea coordonării manifestărilor
cultural – educative, artistice şi sportive şi a sincronizării lor cu principalele evenimente de
interes naŃional şi local, a iniŃiat acest proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile
O. U. G. nr. 118/2006 privind înfiinŃarea, organizarea şi desfăşurarea activităŃii
aşezămintelor culturale aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, prin care propune spre aprobarea Consiliului local Programul principalelor
manifestări cultural – educative, artistice şi sportive care urmează să se desfăşoare în
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municipiul Brad în cursul anului 2011, conform anexei care face parte integrantă din
prezentul proiect de hotărâre.
Precizează că sunt punctate cele mai importante evenimente, aniversări, comemorări,
acŃiuni sportive şi de divertisment, Zilele municipiului Brad, Crăciunul, Revelionul,
antrenând instituŃii de învăŃământ şi cultură, Clubul Sportiv ,,Armata – Aurul Brad” din
municipiul Brad.
Unele din aceste acŃiuni implică finanŃări din partea bugetului local şi vor fi
prevăzute la capitole bugetare odată cu adoptarea bugetului pentru anul 2011.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile art. 36 alin. 6 lit. ,, a ” pct. 4,5 şi 6 şi art.
46 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi Legea nr. 143/2007.
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.4/2011 privind
aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi
sportive din municipiul Brad, pentru anul 2011 .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului
privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor
economici şi cetăŃenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad în 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.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu prevederile O.G.
nr. 21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale aprobată prin Legea nr.
515/2002 precum şi a Legii nr. 27/2007 privind aprobarea O. U. G. nr. 61/2006 pentru
modificarea şi completarea O.U. G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, a iniŃiat un
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unui Program privind obligaŃiile şi
responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor economici şi cetăŃenilor, pentru
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buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2011 şi a unui program de măsuri privind
gestionarea deşeurilor în municipiul Brad.
Programele vizează măsuri necesare pentru protecŃia şi conservarea mediului
înconjurător, curăŃenia şi salubrizarea localităŃii, păstrarea curăŃeniei şi respectarea
normelor igienico – sanitare în instituŃii, unităŃi de cultură şi sport, repararea şi întreŃinerea
străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeŃelor, curăŃarea şanŃurilor, a străzilor,
pieŃelor a celorlalte locuri publice, transportul şi prelucrarea deşeurilor şi gunoaielor,
curăŃarea faŃadelor locuinŃelor şi a altor construcŃii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora etc.
Ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Programe vor fi urmărite
îndeaproape de către personalul Compartimentului gospodărire comunală, mediu şi PoliŃia
Comunitară din cadrul Primăriei 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 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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.5/2011 pentru
aprobarea Programului privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin instituŃiilor
publice, agenŃilor economici şi cetăŃenilor, pentru buna gospodărire a municipiului
Brad în anul 2011.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 112/2010 privind aprobarea preŃului de facturare a energiei
termice pentru populaŃia municipiului Brad în sezonul rece 2010-2011.
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.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că iniŃial a dorit o majorare a tarifului la
energia termică dar, având în vedere că în acest sezon rece preŃul gigacaloriei s-a mai
majorat o dată consideră că este prea greu pentru populaŃia municipiului Brad să suporte
încă o majorare motiv pentru care consideră că ar trebui amânat pentru următorul sezon
rece.
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Domnul consilier Mureş Mihai precizează că dumnealui propune amânarea acestui
proiect de hotărâre şi revenirea ulterioară cu modificarea tarifului începând cu luna
noiembrie 2011.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerea făcut de către domnul
consilier Mureş Mihai şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat (Chiş
Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) SE AMÂNĂ proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 112/2010 privind aprobarea preŃului
de facturare a energiei termice pentru populaŃia municipiului Brad în sezonul rece
2010-2011.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 122/2004 privind înfiinŃarea comisiei de avizare a cererilor
de organizare a adunărilor publice din municipiul Brad
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
180505/29.12.2010 a PoliŃiei municipiului Brad prin care se solicită înlocuirea comisarului
Zeriu Gheorghe cu comisarul Stehan Leonardo Valer din comisia de avizare a cererilor de
organizare a adunărilor publice din municipiul Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 122/2004 prin care s-a
constituit de fapt această comisiei în sensul celor solicitate .
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile art. 8 din Legea nr. 60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, 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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.6/2011 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 122/2004 privind înfiinŃarea comisiei
de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din municipiul Brad .
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită
Serviciului de AmbulanŃă JudeŃean Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi
desfăşoară activitatea Serviciul de AmbulanŃă 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.
26/05.01.2011 a Serviciului JudeŃean de AmbulanŃă Hunedoara Deva prin care se solicită
darea în folosinŃă gratuită acestui serviciu a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea
Serviciul de AmbulanŃă Brad din incinta Spitalului municipal Brad, am iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care am propus darea în folosinŃă gratuită a clădirilor în care îşi
desfăşoară activitatea Serviciul de AmbulanŃă Brad – Serviciului JudeŃean de AmbulanŃă
Hunedoara pe o perioadă de 1 an adică până la data de 31.12.2011.
Am propus darea în folosinŃă gratuită a acestor clădiri având în vedere că Serviciul
de AmbulanŃă desfăşoară o activitate de utilitate publică în municipiul Brad.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia şi art. 124 din Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001, republicată
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul 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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr. 7/2011 privind darea în
folosinŃă gratuită Serviciului de AmbulanŃă JudeŃean Hunedoara – Deva a clădirilor
în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de AmbulanŃă Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de
lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim
garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în
anul 2011 pe raza 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 modificarea Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat care impune întocmirea unui plan de lucrări de
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interes local pentru repartizarea orelor de muncă la beneficiarii de ajutor social, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea pentru anul 2011 a unui plan de
lucrări estimative care se vor efectua pe raza municipiului Brad cu beneficiarii de ajutor
social. MenŃionează că beneficiarilor de ajutor social care vor presta lucrări de interes
local, li se vor face instructaje privind normele de tehnică a securităŃii muncii, conform
cerinŃelor legale, iar compartimentul patrimoniu va Ńine evidenŃa efectuării lucrărilor,
funcŃie de care vor fi plătiŃi lunar.
Planul de acŃiune de interes local se aprobă anual de către Consiliul local şi poate fi
reactualizat pe parcursul anului în caz de nevoie.
Invocă în susŃinerea propunerii art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, 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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.8/2011 privind
aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul
beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, în anul 2011 pe raza municipiului Brad
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de
fezabilitate şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii ,,Modernizarea
Punctelor Termice PT1, PT5, PT9 şi a reŃelelor termice aferente, în municipiul Brad,
judeŃul Hunedoara”.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că Proiectul nr. 646/2010 supus dezbaterii
şi aprobării, elaborat de SC Gevis Proteam SRL Deva a fost promovat pentru continuarea
lucrărilor de reabilitare şi modernizare a sistemului public de termoficare, având ca efecte
finale diminuarea performanŃelor econo9mice ale acestuia şi îmbunătăŃirea confortului
pentru utilizatorii sistemului.
Proiectul vizează ample lucrări de reabilitare a retelelor termice primare şi secundare
existente, precum şi modernizarea punctelor termice PT1 şi PT9- echipamente energetice ,
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clădiri, reŃele de utilităŃi, aparate de măsură şi control – astfel încât realizarea acestor
investiŃii vor avea caracter multianual, în funcŃie de asigurarea resurselor financiare, proprii
şi respective atrase de la bugetul de stat, prin Programul Termoficare 2006- 2010, căldură
şi confort”.
Mai precizează că acelaşi proiect abordează, în premieră, soluŃia de producere de apă
caldă menajeră prin captarea şi convertirea energiei solare prin 80 panouri solare a câte 3
mp/panou, în Cartierul Micro I, PT5, pentru un număr de 540 apartamente, respectiv 2060
utilizatori. Pentru obiectul „Modernizare PT5”, din proiectul supus dezbaterii, am propus
doar aprobarea documentaŃiei tehnice, fără cuprindere în programul de finanŃare.
Dată fiind oportunitatea absolută a realizarea lucrărilor de investiŃii pentru PT1 şi
PT9, cu reŃele aferente, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
documentaŃiilor tehnico-economice cuprinse în Proiectul nr. 646/2010, Structura
proiectului şi aprobarea Devizului General al întregii investiŃii, în valoare totală de 7288,08
mii lei cu TVA, care include şi cheltuieli de proiectare (346,83 mii lei), precum şi
cheltuieli de consultanŃă, inspecŃie, avize, acorduri (236,514 mii lei) din care C+M=
3952,06 mii lei.
Se invocă în susŃinerea proiectului de hotărâre prevederile Legii administraŃiei
publice locale nr. 215/2001 republicată cu completările şi modificările ulterioare,
Regulamentul pentru implementarea Programului „Termoficare 2006-2015, căldură şi
confort” aprobat prin Ordinul MIRA nr. 471/2008, Legea nr. 273/2006 privind FinanŃele
publice locale – SecŃiunea a 3-a şi Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
conŃinutului cadru al documentaŃiei tehnico- economice aferente investiŃiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiŃii şi lucrări de intervenŃie.
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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.9/2011 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Devizului general pentru obiectivul de
investiŃii ,,Modernizarea Punctelor Termice PT1,PT5,PT9 şi a reŃelelor termice
aferente, în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ,,Acumulare Mihăileni Strămutare Gospodării, Zona PoeniŃa II
Brad, judeŃul Hunedoara”.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere documentaŃia privind
realizarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Acumulare Mihăileni Strămutare gospodării,
Zona PoeniŃa II Brad, judeŃul Hunedoara”, conform Proiectului nr. 509/2010 întocmit de
arh. Crîng Cornel, precum şi Avizul tehnic nr. 8/1/39 din 12.01.2011 al Comisiei locale de
Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus aprobarea acestui Plan Urbanistic Zonal.
Beneficiarul proiectului este AdministraŃia NaŃională ,,Apele Române” AdministraŃia
Bazinală Crişuri Oradea.
Obiectivul urmează a fi realizat în municipiul Brad str. PoeniŃa.
În susŃinerea propunerii invocă prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismului 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 Biroului UATI din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.10/2011 privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Acumulare Mihăileni Strămutare gospodării,
Zona PoeniŃa II Brad, judeŃul Hunedoara”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea a două
locuinŃe sociale situate în municipiul Brad str. Şteampurile Vechi.
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 data de
28.09.2010 s-a finalizat executarea a două locuinŃe sociale amplasate pe str. Şteampurile
Vechi din municipiul Brad conform procesului verbal de recepŃie nr. 14181/28.09.2010, a
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea celor două locuinŃe
sociale.
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Fiecare locuinŃă socială are câte o suprafaŃă de 19,075 mp. şi se compune din
bucătărie, baie, dormitor şi un hol.
A propus repartizarea locuinŃei sociale nr. 1 doamnei Lupu Isabela Florica având în
vedere situaŃia dezastruoasă în care a locuit la fostul motel dezafectat de pe str. Decebal
împreună cu doi copii minori, iar locuinŃa socială nr. 2 a propus să fie repartizată doamnei
Pădureanu Geanina Anca care are în întreŃinere un minor handicapat gradul II şi locuieşte
împreună cu părinŃii şi încă doi fraŃi într-o locuinŃă neîncăpătoare.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 114/1996, a Legii nr. 241/2001
pentru aprobarea O. U. G. nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi stabilirea chiriei
pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe şi a H. G. R. nr. 310/2007 pentru actualizarea
tarifului lunar al chiriei(lei/mp) practicat pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe aparŃinând
domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor administrativ – teritoriale ale
acestuia, precum şi pentru locuinŃele de serviciu, locuinŃele de intervenŃie şi căminele
pentru salariaŃi ale societăŃilor comerciale, companiilor naŃionale, societăŃilor naŃionale şi
regiilor autonome.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
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.
Doamna secretar Epure Agnes distribuie domnilor consilieri buletinele de vot
pentru cele două locuinŃe sociale iar în urma numărării buletinelor de vot de către domnul
preşedinte de şedinŃă împreună cu doamna secretar cu 15 voturi „pentru” 2 buletine
anulate se aprobă repartizarea locuinŃei sociale nr.1 din imobilul situat în Brad, str.
Şteampurile Vechi în suprafaŃă de 19,075 mp doamnei Lupu Isabela Florica şi cu 15 voturi
„pentru” 2 buletine anulate se aprobă repartizarea locuinŃei sociale nr.2 din imobilul situat
în Brad, str. Şteampurile Vechi în suprafaŃă de 19,075 mp doamnei PĂDUREAN
GEANINA ANCA.
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. 11/2011 privind
repartizarea a două locuinŃe sociale situate în municipiul Brad str. Şteampurile
Vechi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind înfiinŃarea unor locuinŃe
sociale în imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17.
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 în anul 2006 Primăria municipiului
Brad a preluat de la Consiliul JudeŃean Hunedoara construcŃia - anexă a fostului Cămin de
bătrâni de pe str. Horea nr. 17, iar ulterior a cumpărat şi terenul aferent acestei anexe de la
actualul proprietar al imobilului în care a funcŃionat Căminul de bătrâni.
Anexa este o construcŃie nouă compusă din parter şi etaj, din care este finalizată
doar jumătate, atât la parter cât şi la etaj.
În această anexă în perioada activităŃii Căminului de bătrâni, la etajul 1 au funcŃionat
3 birouri finalizate, iar la parter au existat 2 încăperi folosite pentru terapie ocupaŃională.
Având în vedere lipsa locuinŃelor sociale în municipiul Brad şi a numeroasele
solicitări de locuinŃe înregistrate la Primăria municipiului Brad , a iniŃiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus transformarea jumătăŃii din anexă în 4 locuinŃe sociale,
conform schiŃelor anexate, astfel:
- la parter o locuinŃă socială formată din 2 încăperi în suprafaŃă de 38,75 mp.
- la etajul 1 - 3 locuinŃe sociale din care una cu o suprafaŃă de 10,70 mp, a doua cu o
suprafaŃă de 14, 15 mp. şi a treia cu o suprafaŃă de 15,52 mp.
Prin înfiinŃarea celor 4 locuinŃe sociale există posibilitatea de a satisface 4 cereri
depuse la Primăria municipiului Brad.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 114/1996, a Legii nr. 241/2001
pentru aprobarea O. U. G. nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi stabilirea chiriei
pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe şi a H. G. R. nr. 310/2007 pentru actualizarea
tarifului lunar al chiriei(lei/mp) practicat pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe aparŃinând
domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor administrativ – teritoriale ale
acestuia, precum şi pentru locuinŃele de serviciu, locuinŃele de intervenŃie şi căminele
pentru salariaŃi ale societăŃilor comerciale, companiilor naŃionale, societăŃilor naŃionale şi
regiilor autonome.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.12/2011 privind
înfiinŃarea unor locuinŃe sociale în imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea a patru
locuinŃe sociale situate în municipiul Brad str. Horea nr. 17.
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 înfiinŃării a patru locuinŃe
sociale în municipiul Brad pe str. Horea nr. 17, a iniŃiat acest proiect de hotărâre prin care a
propus repartizarea acestora.
La propunerea de repartizare a acestor locuinŃe a avut în vedere situaŃia deosebit de
gravă a acelor familii care s-au prezentat de mai multe ori în audienŃă la primarul
municipiului Brad în scopul obŃinerii unei locuinŃe.
Astfel a propus ca locuinŃa socială nr. 1 care are o suprafaŃă de 38,75 mp. să fie
repartizată familiei Ion Vasile şi Daniela care are doi copii minori gemeni, în vârstă de
aproximativ 3 ani. Familia a locuit o perioadă împreună cu părinŃii domnului Ion Vasile în
Brad str. LibertăŃii bloc B 20 ap. 3 de unde au fost nevoiŃi să plece.
A propus ca locuinŃa nr. 2 în suprafaŃă de 10,70 mp. să fie repartizată doamnei Boroş
Monica care locuieşte împreună cu fiul său Gulea Florentin Claudiu în proprietatea
Parohiei Reformate Brad – clădire retrocedată pe care trebuia să o părăsească cu data de
23.12.2010.
LocuinŃa nr. 3 în suprafaŃă de 14,15 mp. a propus să fie repartizată familiei
Marinescu Avram şi Rodica care locuieşte fără forme legale într-un imobil de pe str.
Crişan, şi sunt ameninŃaŃi frecvent cu scoaterea lor în stradă de către proprietarii
imobilului.
LocuinŃa nr. 4 în suprafaŃă de 15,52 mp. a propus să fie repartizată domnului
Rovinar Ioan Marian care locuieşte împreună cu doamna Petrovici Mihaela Andreea şi
minorul Rovinar Paul Gabriel la mama dânsului în blocul 3 A sc. 2 ap. 29 pe str.
Transilvaniei, unde locuieşte şi sora acestuia cu cei trei copii, în total 8 persoane.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 114/1996, a Legii nr. 241/2001
pentru aprobarea O. U. G. nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi stabilirea chiriei
pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe şi a H. G. R. nr. 310/2007 pentru actualizarea
tarifului lunar al chiriei(lei/mp) practicat pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe aparŃinând
domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor administrativ – teritoriale ale
acestuia, precum şi pentru locuinŃele de serviciu, locuinŃele de intervenŃie şi căminele
pentru salariaŃi ale societăŃilor comerciale, companiilor naŃionale, societăŃilor naŃionale şi
regiilor autonome.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
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.
Doamna secretar Epure Agnes distribuie domnilor consilieri buletinele de vot
pentru cele patru locuinŃe sociale iar în urma numărării buletinelor de vot de către domnul
preşedinte de şedinŃă împreună cu doamna secretar cu 15 voturi „pentru” 2 buletine
19

anulate se aprobă repartizarea locuinŃei sociale nr.1 din imobilul situat în Brad, str. Horia în
suprafaŃă de 38,75 mp domnului Ion Vasile, cu 15 voturi „pentru” 2 buletine anulate se
aprobă repartizarea locuinŃei sociale nr.2 din imobilul situat în Brad, str. Horia în suprafaŃă
de 10,70 mp doamnei Boroş Monica, cu 15 voturi „pentru” 2 buletine anulate se aprobă
repartizarea locuinŃei sociale nr.3 din imobilul situat în Brad, str. Horia în suprafaŃă de
14,15 mp domnului Marinescu Avram şi cu 15 voturi „pentru” 2 buletine anulate se aprobă
repartizarea locuinŃei sociale nr.4 din imobilul situat în Brad, str. Horia în suprafaŃă de
15,52 mp domnului Rovinar Ioan Marian.
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. 13/2011 privind
repartizarea a patru locuinŃe sociale situate în municipiul Brad str. Horea nr. 17.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea garsonierei
nr. 1 din bloc 1 B situat în Brad str. LibertăŃii
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. 11/05.01.2011 a SC
ACVACALOR SA BRAD se face cunoscut faptul că garsoniera nr. 1 din blocul 1 B
situată pe str. LibertăŃii a devenit vacantă în urma decesului fostei chiriaşe - Mera Virginia,
fapt pentru care a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea
acesteia.
MenŃionează că defuncta Mera Virginia a acumulat până la data decesului o datorie
de 7370,25 lei din care 2583,48 lei la taxele comune faŃă de AsociaŃia de proprietari nr.3 şi
4786,77 la energia termică furnizată de SC ACVACALOR SA BRAD.
A propus repartizarea acestei garsoniere doamnei Crişan Claudia Crina care are o
familie formată din soŃ şi doi copii, locuieşte în chirie, are cerere pentru locuinŃă depusă la
Primăria municipiului Brad din aprilie 2009 şi este dispusă să achite eşalonat datoriile
acumulate de decedată la AsociaŃia de Proprietari.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 114/1996, a Legii nr. 241/2001
pentru aprobarea O. U. G. nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi stabilirea chiriei
pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe şi a H. G. R. nr. 310/2007 pentru actualizarea
tarifului lunar al chiriei(lei/mp) practicat pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe aparŃinând
domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor administrativ – teritoriale ale
acestuia, precum şi pentru locuinŃele de serviciu, locuinŃele de intervenŃie şi căminele
pentru salariaŃi ale societăŃilor comerciale, companiilor naŃionale, societăŃilor naŃionale şi
regiilor autonome.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
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
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drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Doamna secretar Epure Agnes distribuie domnilor consilieri buletinele de vot
pentru garsoniera nr.1 din blocul 1B str. LibertăŃii iar în urma numărării buletinelor de vot
de către domnul preşedinte de şedinŃă împreună cu doamna secretar cu 15 voturi „pentru”
2 buletine anulate se aprobă repartizarea garsonierei nr. 1 din blocul 1B situat în Brad, str.
LibertăŃii doamnei Crişan Claudia Crina.
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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.14/2011 privind
repartizarea garsonierei nr. 1 din bloc 1 B situat în Brad str. LibertăŃii.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local nr. 145/2010 privind stabilirea unor taxe pentru închirierea spaŃiilor
administrate de către Consiliul de administraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram
Iancu” 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 urmare a discuŃiilor purtate cu InstituŃia
Prefectului judeŃului Hunedoara referitor la stabilirea taxelor de închiriere pentru spaŃiile
administrate de către Consiliul de administraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu”
Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului local nr. 145/2010 privind stabilirea unor taxe pentru închirierea
spaŃiilor administrate de către Consiliul de administraŃie al Colegiului NaŃional „Avram
Iancu” Brad .
Modificarea constă în schimbarea taxelor de închiriere pentru sălile de sport şi
pentru sălile de clasă din euro în lei, întrucât la autorităŃile locale şi instituŃiile publice nu
se admite perceperea taxelor şi chiriilor în euro, aceste taxe trebuie să fie percepute numai
în lei în baza Codului fiscal.
Astfel în loc 6 euro/oră pentru închirierea sălilor de sport şi a sălilor de clasă a
propus câte 25 lei/oră.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind
finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 14 –
16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
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Domnul consilier Suciu Ovidiu precizează că nu este echitabil ca taxele pentru
închirierea unei săli de clasă să fie aceleaşi cu taxele pentru închirierea unei săli de sport.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi
motivat (Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr. 15/2011 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 145/2010 privind stabilirea unor taxe
pentru închirierea spaŃiilor administrate de către Consiliul de administraŃie al
Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind instituirea unor taxe
speciale pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă la Compartimentul de
stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor
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.
1097/20.01.2011 al Compartimentului stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar
Local de EvidenŃă a Persoanelor Brad, din subordinea Consiliului local Brad, din care
rezultă că începând cu data de 1 ianuarie 2011, Compartimentele de stare civilă au
posibilitatea de a desface căsătoriile dintre soŃi, cu acordul acestora, în cazul în care nu au
copii minori, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus perceperea unor taxe
speciale în acest sens.
Astfel a propus ca pentru depunerea cererii de divorŃ, înregistrarea în registrele
speciale şi pentru eliberarea certificatului de divorŃ să se perceapă o taxă de 50 lei, iar
pentru eliberarea duplicatului certificatului de divorŃ în caz de pierdere sau deteriorare o
taxă de 50 lei.
A propus de asemenea ca taxele speciale să fie achitate la casieria Primăriei
municipiului Brad.
Precizează că în acest sens s-au achiziŃionat imprimatele de la Tipografia MERIT
EXPOTRANS SRL DEVA.
În susŃinerea propunerii invocă prevederile Legii nr.202/2010 privind unele măsuri
pentru accelerarea soluŃionării proceselor, a Metodologiei pentru aplicarea unitară a
dispoziŃiilor legale privind divorŃul prin acordul soŃilor nr.2112516/17.12.2010 a DirecŃiei
pentru EvidenŃa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi a prevederilor
art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
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 consilier Circo Aurel Vasile propune următorul amendament: pentru
depunerea cererii de divorŃ, înregistrarea în registrele speciale şi pentru eliberarea
certificatului de divorŃ să se perceapă o taxă de 400 lei, iar pentru eliberarea duplicatului
certificatului de divorŃ în caz de pierdere sau deteriorare o taxă de 150 lei.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune spre aprobare amendamentul făcut de către
domnul consilier Circo Aurel Vasile şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se aprobă amendamentul propus.
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 împreună cu amendamentul propus şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat (Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă
Hotărârea nr.16/2011 privind instituirea unor taxe speciale pentru desfacerea
căsătoriei pe cale administrativă la Compartimentul de stare civilă din cadrul
Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la
localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur.
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 Consiliile de AdministraŃie ale Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad şi ale
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 septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2010 în sumă totală de 4273,40 lei
după cum urmează:
- Colegiul NaŃional ,,Avram Iancu” Brad
1653
lei
- Şcoala Generală ,, Mircea Sântimbreanu” Brad
879
lei
- Şcoala Generală ,,Horea,Cloşca şi Crişan” Brad
1575,40 lei
- GrădiniŃa ,, Floare de ColŃ” Brad (IX,X)
166
lei
Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea drepturilor
băneşti de către cele două Centre bugetare numai după virarea sumelor din bugetul local al
municipiului Brad.
MenŃionează că decontarea transportului pentru personalul didactic se face în baza
art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi
completările ulterioare şi a prevederilor art. 51 din Contractul colectiv de muncă unic la
nivelul Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara pe 2009-2010.
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Invocă în susŃinerea propunerii prevederile art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.
51 din Contractul colectiv de muncă unic la nivelul Inspectoratului Şcolar al judeŃului
Hunedoara 2009 – 2010.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice,
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că sindicatele din învăŃământ fac
demersuri pentru recuperarea sumelor restante cu precizarea că ar fi bine să se achite şi
parŃial.
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.17/2011 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 modificarea şi completarea
Actului Constitutiv şi Statului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA
PREST 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.
747/17.01.2011 a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST
HUNEDOARA” prin care se solicită modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a
Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”
aprobate prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 116/2008, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus cele solicitate.
Adoptarea acestei hotărâri este cerută de către Ministerul Mediului şi are la bază
aprobarea unor fonduri de coeziune pentru localităŃile cu peste 10000 de locuitori, precum
şi creşterea capacităŃii de atragere de fonduri externe nerambursabile pentru finanŃarea
investiŃiilor necesare în infrastructura aferentă acestor servicii.
A propus totodată în articolul 3 împuternicirea primarului să voteze în numele şi pe
seama Consiliului local Brad, în favoarea adoptării Actelor AdiŃionale la Actul constitutiv
şi la Statutul AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”,
în articolul 4 a propus împuternicirea domnului Mircea Ioan MoloŃ, preşedintele AsociaŃiei
de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, să semneze în numele şi
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pe seama AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”,
actele anexate şi toate documentele aferente operării modificărilor prezentei hotărâri şi în
articolul 4 a propus împuternicirea domnului Antal Liviu Marius, directorul executiv
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, să
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului
Constitutiv şi Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST
HUNEDOARA”, la Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor de pe lângă grefa Judecătoriei
Deva.
Această modificare a fost impusă de apariŃia HGR 855/2008, ulterior adoptării
Hotărârii Consiliului local Brad nr. 116/22.08.2008 care reglementează de fapt aprobarea
actului constitutiv - cadru şi a statutului - cadru ale asociaŃiilor de dezvoltare
intercomunitară.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare
de utilităŃi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare şi
a HGR nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv–cadru şi a statutului-cadru al
asociaŃiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităŃi
publice.
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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr.18/2011 privind
modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statului AsociaŃiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind propunerea de evaluare a
activităŃii secretarului municipiului Brad pe anul 2010
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.
571/12.01.2011 al Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad
prin care se solicită iniŃierea unui proiect de hotărâre în vederea evaluării performanŃelor
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profesionale ale secretarului municipiului Brad pentru anul 2010, a iniŃiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus acordarea calificativului final pentru activitatea desfăşurată
în anul 2010 de către doamna Epure Agnes - secretar al municipiului Brad.
În baza calificativului propus de către Consiliul local, primarul municipiului Brad în
conformitate cu prevederile art. 107 lit. ,,d” din HGR nr. 611/2008 va întocmi Raportul de
evaluare a performanŃelor profesionale individuale pentru aceasta pe anul 2010, în baza
obiectivelor şi a criteriilor de performanŃă stabilite de către HGR susmenŃionat.
Calificativele care pot fi acordate sunt următoarele:
- nesatisfăcător
- satisfăcător
- bine
- foarte bine
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile art. 107 lit.,,d” , art. 108 şi art. 117 din
HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcŃionarilor publici, precum şi art. 36 alin. 9 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 viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că din rândul consilierilor
dumnealui este cel mai îndreptăŃit să spună că doamna secretar rezolvă problemele de
serviciu cu maximă responsabilitate, corectitudine şi imparŃialitate.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că trebuie completat cu
devotament şi dăruire.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că doamna secretar Epure Agnes este
omul care ne păzeşte, care veghează asupra respectării prevederilor legislative care sunt din
ce în ce mai numeroase, mulŃumindu-i pe această cale pentru responsabilitatea şi
devotamentul de care dă dovadă. Precizează că dumnealui ar propune să se acorde
calificativul excepŃional, dar cum acesta nu există propune acordarea calificativului
„FOARTE BINE” cu LAUDE.
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. 19/2011 privind
propunerea de evaluare a activităŃii secretarului municipiului Brad pe anul 2010 .
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie a
unei suprafeŃe de teren de 2000 mp din domeniul privat al municipiului Brad, situată
pe str Abatorului, nr.1 în vederea realizării unei hale de producŃie.
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 pe str Abatorului ,
municipiul Brad are o suprafaŃă de teren de 8631 mp aparŃinând domeniului privat înscrisă
în CF nr. 60596, nr. cadastral 60596 a propus dezmembrarea acestuia în patru parcele de
teren după cum urmează:
- o parcelă în suprafaŃă de 2000 mp;
- o parcelă în suprafaŃă de 1200 mp;
- o parcelă în suprafaŃă de 3999 mp;
- o parcelă în suprafaŃă de 1432 mp;
Aceste parcele au fost transmise în numerele cadastrale noi de 61576, 61577, 61578
şi 61579.
Prin prezentul proiect de hotărâre am propus vânzarea prin licitaŃie a suprafeŃei de
2000 mp înscrisă în CF nr. 61576 nr. cadastral 61576.
Totodată a propus aprobarea Caietului de sarcini pentru buna desfăşurare a licitaŃiei
publice, o comisie de licitaŃie formată din 5 persoane, precum şi însuşirea Raportului de
evaluare întocmit de către SC DOREVAL SRL DEVA prin expert evaluator VARGA
DPREL.
De asemenea a propus ca preŃul de pornire al licitaŃiei să fie de 124.200 lei, iar
Contravaloarea Raportului de evaluare precum şi a documentaŃiilor topografice să fie
suportate de către căştigătorul licitaŃiei.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel precizează că ar trebui să se facă o departajare
prin acordarea unui punctaj mai mare persoanei juridice care participă la licitaŃie şi
intenŃionează ca pe terenul în cauză să desfăşoare o activitate menită să creeze noi locuri
de muncă.
Domnul consilier Mureş Mihai propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte
domnul consilier Leaha Dorel – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
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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.
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. 20/2011 privind
vânzarea prin licitaŃie a unei suprafeŃe de teren de 2000 mp din domeniul privat al
municipiului Brad, situată pe str Abatorului, nr.1.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind privind vânzarea prin
licitaŃie a unei suprafeŃe de teren de 1200 mp din domeniul privat al municipiului
Brad, situată pe str Abatorului, nr.1 în vederea realizării unei hale de producŃie.
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 aceste parcele au fost transmise în
numerele cadastrale noi de 61576, 61577, 61578 şi 61579 tot ca urmare a dezmembrării
suprafeŃei de 8631 mp de teren de pe str. Abatorului a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus vânzarea prin licitaŃie a suprafeŃei de 1200 mp înscrisă în CF nr. 61577
nr. cadastral 61577 pentru realizarea unei hale de producŃie dorind să se facă o zonă
industrială în acea parte a localităŃii.
Totodată a propus aprobarea Caietului de sarcini pentru buna desfăşurare a licitaŃiei
publice, o comisie de licitaŃie formată din 5 persoane, precum şi însuşirea Raportului de
evaluare întocmit de către SC DOREVAL SRL DEVA prin expert evaluator VARGA
DPREL.
De asemenea a propus ca preŃul de pornire al licitaŃiei să fie de 74.600 lei, iar
Contravaloarea Raportului de evaluare precum şi a documentaŃiilor topografice să fie
suportate de către căştigătorul licitaŃiei.
Invocă în susŃinerea propunerii prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Mureş Mihai propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte
domnul consilier Leaha Dorel – propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
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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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. 21/2011 privind
vânzarea prin licitaŃie a unei suprafeŃe de teren de 1200 mp din domeniul privat al
municipiului Brad, situată pe str Abatorului, nr.1 în vederea realizării unei hale de
producŃie.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea Criteriilor
proprii suplimentare de evaluare a veniturilor potenŃiale pentru beneficiarii de ajutor
social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
comlpetările 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.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere apariŃia HGR nr.
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea Criteriilor proprii suplimentare
de evaluare a veniturilor potenŃiale pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Aceste criterii ajută la stabilirea cuantumului ajutorului social în cazul în care familia
sau persaona singură care solicită acordarea ajutorului are în proprietate bunuri ce depăşesc
cantitativ bunurile permise de către lege şi s-ar putea valorifica pentru a fi luate în
considerare la determinarea veniturilor.
Invocă în susŃinerea propunerii preve d erile Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat şi a prevederilor art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat 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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat
(Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) se adoptă Hotărârea nr. 22/2011 privind
stabilirea Criteriilor proprii suplimentare de evaluare a veniturilor potenŃiale pentru
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beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi comlpetările ulterioare.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 1356/2011 a consilierului
juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti în
care Consiliul local Brad este parte - prin care se aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri
procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi în care este citat Consiliul local al
municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat act.
Se trece la următorul punct şi anume: Raport privind activitatea asistenŃilor
personali desfăşurată în semestrul II al anului 2010 al Serviciului de AsistenŃă Socială
Brad de care domnii consilieri au luat act.
Se trece la următorul punct şi anume:
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
Adresa nr. 5/2011 a Clubului Sportiv ,,ARMATA AURUL” Brad prin care se
solicită sprijin financiar şi prelungirea Contractului de asociere dintre Consiliul local al
municipiului Brad şi Clubul sportiv „Armata –Aurul” Brad şi se prezintă Programul
competiŃional pe anul 2011 şi Bugetul necesar pe acŃiuni pentru anul 2011 de care domnii
consilieri au luat act. Domnii consilieri sunt de acord cu prelungirea contractului de
asociere şi cu alocarea sumei de 65000 lei pentru a-şi putea continua activitatea sportivă,
sumă care va fi alocată în contextul unui proiect de hotărâre care se va iniŃia în cursul
lunii viitoare, urmare a faptului că în această luna s-a aprobat bugetul municipiului Brad
pe anul 2011.
Adresa nr. 1/2011 a AsociaŃiei Sportive ,,METALUL” Crişcior prin care se
solicită susŃinerea financiară a asociaŃiei pentru a-şi putea desfăşura activitatea sportivă cu
echipele de seniori şi juniori în cadrul campionatului Ligii a IV-a de care domnii consilieri
au luat act. Domnii consilieri sunt de acord cu alocarea sumei de 20000 lei pentru aşi
putea continua activitatea sportivă, sumă care va fi alocată în contextul unui proiect de
hotărâre care se va iniŃia în cursul lunii viitoare, urmare a faptului că în această luna s-a
aprobat bugetul municipiului Brad pe anul 2011.
Adresele nr.1/2011 şi nr. 2/2011 ale AsociaŃiei Sportive ,,Michael Autosport”
Brad prin care se solicită încheierea unui contract de asociere între Consiliul local al
municipiului Brad şi asociaŃie, se prezintă calendarul competiŃional pe anul 2011 şi se
solicită totodată şi un sprijin financiar în sumă de 12.000 mii lei pentru a participa la
competiŃiile sportive de care domnii consilieri au luat act. Domnii consilieri sunt de acord
cu alocarea sumei de 5000 lei pentru aşi putea continua activitatea sportivă, sumă care va
fi alocată în contextul unui proiect de hotărâre care se va iniŃia în cursul lunii viitoare,
urmare a faptului că în această luna s-a aprobat bugetul municipiului Brad pe anul 2011.
Adresa nr.94/2011 a SC ACVACALOR SA BRAD prin care se prezintă
SituaŃia privind pierderile tehnologice anuale în sistemul centralizat de alimentare cu
energie termică al municipiului Brad.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile consideră că bilanŃul energietic pe anul
2010 prezentat de operator nu reflectă eficienŃa energetică şi economică a investiŃiilor
executate în SACET în anul 2010, investiŃii care sunt de 1,5 mil lei din care 60% au fost
accesate sub formă de cofinanŃare de la bugetul de stat şi pentru care este obligatoriu un
raport anual de eficienŃă la MAI.
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Mai menŃionează că investiŃiile executate au contribuit în mare măsură la
reducerea pierderilor tehnologice, dar calculele prezentate conŃin erori provenite din
aparatele de măsură la branşamente, care pe de o parte nu se citesc simultan iar pe de altă
parte gigacalorimetrele existente sunt cu mult depăşite şi înregistrează erori metrologice
inadmisibile. Pentru o corectă măsurare a energiei termice la consumatori se impune
înlocuirea treptată a gigacalorimetrelor actuale cu altele performante, cu ultrasunete, dar a
căror achiziŃie necesită fonduri suplimentare. Numai pentru branşamentele racordate la PT
5, recent modernizat, este necesară suma de 120 mii lei, pe care nu am putut-o aloca din
lipsă de resurse.Până la crearea unor disponibilităŃi financiare pentru înlocuirea actualelor
AMC-uri, recomandă operatorului să introducă în calculele de determinare a pierderilor în
sistem consumurile specifice de păcură care sunt mai reduse decât în anii anteriori şi care
pot influenŃa pozitiv eficienŃa economică a investiŃiilor. În final propune neavizarea
pierderilor prezentate de operator până la efectuarea unor calcule mai complexe, care
inevitabil vor conduce la o diminuare a acestora.
Domnul director Fărău Horia solicită o intervenŃie prin care arată că din cele 180
gicacalorimetre cu turbină aflate în uz, aproape 1/3 sunt defecte, iar altele au fost respinse
de la reparaŃie pe motiv că sunt depăşite din punct de vedere tehnic astfel încât înlocuirea
lor este absolut necesară.
Adresele nr.2/2011, nr.1024/2011 şi 4/2011 ale Sindicatului ÎnvăŃământ
Preuniversitar Brad
prin care se solicită decontarea navetei pentru personalul din
invăŃământ de care domnii consilieri au luat act cu precizarea că în momentul în care vor fi
resurse financiare aceste sume vor fi virate Centrelor de execuŃie bugetară pentru a se
putea face plăŃile persoanelor în cauză.
Cererea nr. 1260/2011 a SC DANDY CAR PAN SRL BRAD prin care se
solicită un aviz de principiu pentru extinderea spaŃiului comercial din fostul sediu al
Romtelecom, str. Republicii, nr.4, parter în suprafaŃă exterioară construită, fără afectarea
domeniului public, în vederea compartimentării, schimbării, tâmplăriei exterioare, refacerii
finisajelor exterioare, conform documentaŃiei anexate de care domnii consilieri au luat act
şi dau avizul de principiu.
Adresa nr.2970/2010 a S.P. ACTIV INSOLV EXPERT IPURL DEVA prin
care se comunică Raportul privind cauzele şi împrejurările care au declanşat starea de
insolvenŃă a debitoarei SC Acvacalor SA Brad, întocmit de către administratorul judiciar în
conformitate cu art. 20 şi 59 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenŃei precum şi
Raportul de activitate al administratorului judiciar .
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că indemnizaŃia de 1,9 % din
încasările societăŃii propusă administratorul judiciar nu poate fi acceptată atâta timp cât
ponderea maare a încasărilor provine din subvenŃia alocată de la bugetul local, iar această
indemnizaŃie se poate referi doar la debitele recuperate prin eforturi proprii de la datornicii
înscrişi la masa credală. Consiliul local al municipiului Brad însuşeşte această propunere.
Domnul primatr Florin Cazacu precizează că ANAF în calitate de creditor
majoritar a propus un alt administrator judiciar din Iaşi însă actualul administrator a
contestat la Tribunalul Hunedoara Decizia ANAF, care încă nu este soluŃionată.
Cererea nr. 1066/2011 a doamnei Bălan LuminiŃa Elena – preşedintele Copii
Toiagul BătrâneŃii prin care solicită aprobarea colectării de fonduri pentru o fetiŃă Ştefan
Angela - bolnavă de strabism ocular din municipiul Hunedoara, de care domnii consilieri
au luat act. După dezbaterea acestei adrese deliberativul concluzionează că vor fi de acord
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cu colectarea de fonduri pe raza municipiului Brad numai de către asociaŃiile, fundaŃiile
sau alte ONG-uri cu care Consiliul local al municipiului Brad este asociat .
Adresa nr. 157/2010 a Primăriei municipiului Brad prin care se aduce la
cunoştiinŃa Prefecturii judeŃului Hunedoara că administraŃia publică locală din municipiul
Brad susŃine menŃinerea Spitalului municipiului Brad ca o necesitate pentru cetăŃenii din
municipiul Brad şi localităŃile din nordul judeŃului Hunedoara precum şi alocarea de
fonduri de la Minhisterul SănătăŃii pentru construirea unui nou spital, de care domnii
consilieri au luat act.
Adresa nr. 10/2011 a GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad prin care solicită
spijinul autorităŃii locale în vederea obŃinerii unui post de paznic pe timp de noapte pentru
asigurarea securităŃii clădirii ca urmare a funcŃionării poliŃiei într-un alt sediu. Executivul
Primăriei Brad a recomandat să intervină la Inspectoratul Şcolar JudeŃean Hunedoara
pentru suplimentarea organigramei instituŃiei sau să recurgă la transformarea unui post din
cadrul structurii de personal nedidactic existent. Ba mai mult au fost înştiinŃaŃi că se va
încerca a se cuprinde în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 obiectivul de
investiŃii „InstalaŃie de supraveghere şi alarmă – GrădiniŃa cu Program Prelungit nr.1
Brad”, sens în care s-au solicitat oferte.
Adresa nr.1/2011 a AsociaŃia EMPI KARATE CLUB BRAD prin care
solicită aprobarea unui sprijin financiar pentru anul 2011 şi se prezintă Raportul de
activitate al Clubului pe anul 2010 de care domnii consilieri au luat act . Domnii consilieri
sunt de acord cu alocarea unei sume care va fi stabilită în contextul unui proiect de
hotărâre care se va iniŃia în cursul lunii viitoare, urmare a faptului că în această luna s-a
aprobat bugetul municipiului Brad pe anul 2011.
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
31.01.2011.
Brad, 31.01.2011.

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Secretar
PODARU VASILE
EPURE AGNES
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