ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 31 august 2011 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 31 august 2011 s-a făcut în data de 25.08.2011 prin DispoziŃia nr.
696/25.08.2011 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 26.08.2011 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi 15 consilieri din cei 17 consilieri locali în funcŃie,
doi consilieri fiind absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Oprişa Ioan Florin ).
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 invitată a participat doamna contabil-şef a SC APAPROD SA
DEVA şi domnul Murgu Simeon de la SC APAPRROD SA – Punct de lucru Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela
care a fost desemnată prin dispoziŃia primarului să exercite temporar funcŃia publică
vacantă de secretar al municipiului Brad deoarece doamnei Epure Agnes i-a încetat
raportul de serviciu ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă în data de
08.08.2011 .
Doamna secretar Galea Mirela - declară deschise lucrările şedinŃei,
considerând-o legal constituită şi îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în picioare
pentru a audia imnul naŃional al României.
În continuare doamna secretar Galea Mirela supune spre aprobare procesul
verbal al şedinŃei ordinare din data de 28 iulie 2011 şi cu unanimitate de voturi se
aprobă.
În continuare doamna secretar Galea Mirela o roagă pe doamna consilier local
Sim Mihaela Dorina Marcela care a fost aleasă preşedinte de şedinŃă în luna iunie
2011, să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei.
Doamna preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire
proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2011 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
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2. Proiect de hotărâre privind modificarea preŃurilor/tarifelor la serviciile
publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru municipiul Brad, judeŃul
Hunedoara prestate de către SC APA PROD SA DEVA – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 6/2011
privind înfiinŃarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
din municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului în
suprafaŃă de 16,24 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea
amenajării unui cabinet medical de îngrijiri paleative – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 5
din blocul CX 24 etaj 1 de pe str. Vânătorilor din municipiul Brad fostului chiriaş –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr.
11 din blocul CX 36 sc. 1 etaj 2 de pe str. LibertăŃii din municipiul Brad fostului
chiriaş – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 5
din blocul 3 de pe str. 9 Mai din municipiul Brad fostei chiriaşe – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 1
din blocul B21 de pe str. Liceului din municipiul Brad fostei chiriaşe – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului
local Brad nr. 86/2011 privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad EdiŃia a X – a –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind organizarea Taberei de sculptură ,,łara MoŃilor
- TradiŃii peste timp” – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
11. Informarea nr.10647/2011 privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor de
judecată în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.
12. Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri:
- adresa nr. 10688/2011 a Consiliului ConcurenŃei
- adresa nr. 47/2011 a Clubului Sportiv ,,Armata Aurul” Brad
- adresa nr. 673/2011 a GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad
- adresa nr.11/2011 a SC PAN INTERNAłIONAL SRL BRAD
- adresa nr. 10841/2011 a SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA
- referatul nr.9752/2011 al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate – Primăria
Brad
- cererea nr. 10678/2011 a SC ROMTURIMEX SRL BRAD
- cererea nr.10805/2011 a domnului Anghelache Constantin
- cererea nr. 10801/2011 a doamnei Coroi Livia
13. Diverse
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea
sau completarea Proiectului Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită completarea Ordinii de zi cu
următoarele:
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Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 2
din blocul 1 de pe str. 9 Mai din municipiul Brad fostului chiriaş.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul
locativ de stat către actuala chiriaşă.
Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinŃe sociale din imobilul situat
în Brad, str. Horea, nr.17.
Adresa nr. 12/2011 a OrganizaŃiei Sindicale a Şcolii Generale „Horea, Cloşca şi
Crişan” Brad.
Informarea nr. 2139/2011 a Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului
Ordinii de zi, doamna preşedinte de şedinŃă îl supune aprobării cu completările făcute
şi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2011.
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
26796/28.07.2011 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Hunedoara prin care se
solicită diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din
învăŃământul preuniversitar de stat cu suma de 149 mii lei, precum şi Referatul nr. 10735/24.08.2011
al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Brad prin care se solicită
suplimentarea unor venituri şi repartizarea acestora la unele capitole de cheltuieli, a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus următoarele:
În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2011 se stabileşte în sumă de
18267 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se diminuează cu suma de 41 mii lei
după cum urmează:
- la capitolul bugetar 03.02. – impozit pe venit cu suma de
(+) 20 mii lei
- la capitolul bugetar 11.02 - sume defalcate din TVA cu suma de
(- ) 149 mii lei
- la capitolul bugetar 36.02 – diverse venituri cu suma de
(+) 42 mii lei
- la capitolul bugetar 37.02 – transferuri voluntare, altele decât subvenŃiile
cu suma de
(+) 46 mii lei
Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2011 se diminuează cu suma de 41 mii lei
după cum urmează:
- la capitolul bugetar 54.02 – alte servicii publice generale cu suma de (+) 10 mii lei
- la capitolul bugetar 65.02 – învăŃământ cu suma de
(-) 149 mii lei
- la capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie cu suma de
(+) 56 mii lei
- la capitolul bugetar 68.02 – asigurări şi asistenŃă socială cu suma de (+) 42 mii lei

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 Podaru Vasile dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică,
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apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că este anormal această diminuare
a cheltuielilor de personal din moment ce DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice nu a
consultat pe nimeni înainte de a se face aceste transferuri, aceste drepturi salariale nu
s-au acordat nu pentru că nu existau fonduri în acest sens – este o ilegalitate aceste
transferuri s-au făcut mult mai demult şi Consiliul local aprobă rectificarea bugetului
doar acum.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că această manevră de fonduri
este supărătoare, creează multe semne de întrebare. Mai menŃionează că sumele de
bani pentru plata concediilor la cadrele didactice existau în buget dar Inspectoratul
Şcolar al JudeŃului Hunedoara a redistribuit sumele respective la alte instituŃii de
învăŃământ. Precizează că la această dată bugetul este acoperit în ceea ce priveşte
cheltuielile de personal.
Domnul consilier Suciu Ovidiu precizează că şi anul trecut au fost probleme în
ceea ce priveşte plata cheltuielilor de personal, nu este prima dată când nu s-au dat
banii pentru concediile cadrelor didactice şi că trebuie văzut cine n-a fost de acord cu
acordarea acestor drepturi.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că dacă domnul director al Colegiului
NaŃional Avram Iancu Brad ar fi prezent în sală poate ar da un răspuns la întrebarea
domnului consilier Suciu Ovidiu.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Serviciul buget, finanŃe, contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2
consilieri absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Oprişa Ioan Florin) se adoptă
Hotărârea nr. 104 /2011 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2011.
Se

trece

la

discutarea

Proiectului

de

hotărâre

privind

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

Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin adresa nr.10224/27.06.2011
SC APA PROD SA DEVA solicită aprobarea modificării tarifelor şi preŃurilor la apa
potabilă şi canalizare, începând cu luna iulie 2011 atât pentru populaŃia municipiului
Brad cât şi pentru restul utilizatorilor.
Precizează că SC APA PROD SA DEVA a depus avizul nr. 1024935 - 8 din
15.06.2011 a ANRSC Bucureşti prin care s-au avizat următoarele preŃuri şi tarife:
- la apa potabilă pentru populaŃia municipiului Brad 3,31 lei/mc cu TVA;
- la canalizare pentru populaŃia municipiului Brad 1,36 lei/mc cu TVA;
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iar pentru restul utilizatorilor tariful de apă potabilă s-a stabilit la 2,67lei/mc fără
TVA şi pentru canalizare la 1,10 lei/mc fără TVA.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea preŃurilor/tarifelor avizate de către ANRSC Bucureşti începând cu luna iulie
2011, luând în considerare şi fundamentarea propunerilor făcute de către SC APA
PROD Deva în baza art.36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin HCL nr.30/2009.
MenŃionează că la art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare se stipulează strategia de tarifare a apei
potabile şi a canalizării până în anul 2012 pentru a asigura o dezvoltare durabilă a
operatorului pe primii 4 ani de derulare a investiŃiilor finanŃate din fonduri de
coeziune.
Precizează că procentul de creştere faŃă de tarifele practicate în anul 2010 este
de 20% în condiŃiile în care tariful la apa potabilă pentru populaŃie a fost de 2,75
lei/mc cu TVA iar canalizarea de 1,13 lei/mc cu TVA ( pentru restul utilizatorilor
tariful la apa potabilă a fost de 2,31 lei/mc fără TVA iar la canalizare de 0,95 lei/mc
fără TVA).
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 Podaru Vasile dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Podaru Vasile anunŃă că dumnealui cade sub incidenŃa art. 87
din Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a Consiliului local Brad aprobat prin
HCL nr.1/2005, fiind angajat al SC APAPROD SA motiv pentru care nu participă la
dezbaterile şi deliberarea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că deliberativul înŃelege foarte
bine care este mecanismul majorării acestui tarif dar nu ştie dacă cetăŃenii înŃeleg că
aceasta este motivaŃia optimă mai ales că SC APAPROD SA are probleme cu
încasările şi nu se ştie dacă aceste tarife nu vor sporii şi mai mult datoriile la apă. Mai
precizează că dacă în anul 2012 se va mai veni cu o nouă solicitare de majorare tarif
atunci SC APAPROD SA DEVA să prezinte o fundamentare mai amănunŃită pe
înŃelesul oamenilor care plătesc aceste taxe.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că în ceea ce priveşte
aprobarea acestui tarif nu a fost vorba despre un refuz ci doar de o amânare pentru a se
face dezbaterea publică conform Legii nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în
administraŃia publică, dezbatere care s-a şi realizat.
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MenŃionează că la anumite blocuri se opreşte apa pe întreaga scară din cauza
unuia sau a doi proprietari care nu plătesc şi întreabă dacă există vreo strategie pentru
contorizarea individuală pentru ca pe viitor să nu mai sufere oameni nevinovaŃi.
Doamna contabil – şef a SC APAPROD SA DEVA care este prezentă în sală
precizează că în momentul de faŃă societatea nu are nici o strategie şi fiecare
beneficiar al serviciilor va trebui să suporte integral contorizarea.
Domnul Murgu Simeon - angajat al SC APAPROD SA precizează că există
câteva blocuri la care s-a făcut branşare individuală.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că este o situaŃie de compromis care a
fost acceptată, dar, precizează că se doreşte o strategie de branşare individuală la nivel
de municipiu.
Mai menŃionează că nu este corectă mărirea tarifului în timp ce trebuie să se
taie apa la un întreg bloc iar la câŃiva metri mai departe este spartă o conductă unde
curge apa de două săptămâni şi nimeni nu ia nici o măsură.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizează că SC APAPROD SA
este într-o situaŃie de monopol şi întreabă dacă este un contract încheiat între
autoritatea locală şi această societate.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că este încheiat un contract de
concesiune, se plăteşte o redevenŃă – care dealtfel se regăseşte în tarif.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Unitatea Locală de Monitorizare din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri
absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Oprişa Ioan Florin), 1 nu votează (Podaru
Vasile) se adoptă Hotărârea nr.105/2011 privind modificarea preŃurilor/tarifelor la
serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru municipiul
Brad, judeŃul Hunedoara prestate de către SC APA PROD SA DEVA.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local nr. 6/2011 privind înfiinŃarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a
adunărilor publice din municipiul Brad

Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
1681795/23.06.2011 prin care se solicită înlocuirea domnului maior Butaş Sorin cu
domnul sublocotenent Oprian Dragoş, precum şi înlocuirea doamnei Epure Agnes
care s-a pensionat, cu doamna Galea Mirela, conform DispoziŃiei nr. 674/08.08.2011
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. 6/2011 prin care s-a constituit de fapt această comisie în
sensul celor solicitate .
Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
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Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi
motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Oprişa Ioan Florin ) se adoptă Hotărârea nr.
106/2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 6/2011 privind
înfiinŃarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din
municipiul Brad
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie
publică a spaŃiului în suprafaŃă de 16,24 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în
vederea amenajării unui cabinet medical de îngrijiri paleative.
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea nr.
10318/11.08.2011 a doamnei doctor Leucian Moga Mirela – medic specialist prin care solicită
închirierea unui spaŃiu din Dispensarul Policlinic Brad, precum şi Referatul Compartimentului
patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad înregistrat sub nr. 10591/18.08.2011 din care
rezultă că în cadrul Dispensarului Policlinic Brad există un spaŃiu în suprafaŃă de 16,24 mp. care
poate să fie închiriat pentru amenajarea unui cabinet medical de îngrijiri paleative, a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului susmenŃionat.
SpaŃiul susmenŃionat este ocupat într-un singur schimb de către doamna doctor DomniŃean
GarofiŃa fiind cabinet de medicină internă şi aceasta este de acord cu deschiderea unui astfel de
cabinet, în afara orelor sale de program.
Pentru înfiinŃarea unui cabinet medical de îngrijiri paleative în cadrul Dispensarului
Policlinic este de acord şi conducerea Spitalului municipal Brad.
Având în vedere că spaŃiul va fi închiriat prin licitaŃie în articolul 2 al proiectului de hotărâre
a propus aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea licitaŃiei, pornind de la preŃul de 3,5
lei/mp/lună, stabilit prin Hotărârea Consiliului local nr. 116/2009, iar în articolul 4 a propus
aprobarea unei comisii de licitaŃie formată din 5 persoane.

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Hărăguş Marin Constantin propune ca din comisia de licitaŃie
să facă parte doamna consilier Chiş Alexandra – propunere aprobată cu unanimitate de
voturi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită ca doamna doctor Leucian Moga Mirela
să facă dovada competenŃei de a face îngrijire paleativă precum şi acordul doamnei
doctor DomniŃean GarofiŃa.
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Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Oprişa Ioan Florin) se adoptă Hotărârea nr.
107/2011 privind închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului în suprafaŃă de 16,24
mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui
cabinet medical de îngrijiri paleative.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 5 din blocul CX 24 etaj 1 de pe str. Vânătorilor din
municipiul Brad fostului chiriaş
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmare a cererii nr.
10101/05.08.2011 a domnului CoteaŃă Maricel prin care solicită aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 5 din blocul CX 24 etaj 1 situat pe str. Vânătorilor din
municipiul Brad, întrucât contractul de închiriere a fost reziliat în baza sentinŃei civile
nr. 18/2011 a Judecătoriei Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea unei noi repartiŃii susnumitului, Ńinând cont că şi-a achitat datoriile
provenite din chirie faŃă de SC Acvacalor S.A. Brad şi datoriile la întreŃinere faŃă de
AsociaŃia de proprietari nr. 5 Brad conform adeverinŃelor anexate la cerere.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, ,
domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel precizează că pentru a nu se mai ajunge în
procese cu aceşti oameni să se încheie contractele de închiriere pe perioadă
determinată iar celor care nu-şi achită datoriile să li se rezilieze contractele de
închiriere fără a mai fi acŃionaŃi în instanŃă.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că şi dacă li se vor înceta contractele
de închiriere pentru evacuare tot trebuie făcută acŃiune în instanŃă. Mai menŃionează
că până la şedinŃa de consiliu viitoare să se prezinte o situaŃie clară cu încadrarea în
legislaŃie. Precizează că nu exclude ideea ca SC ACVACALOR SA prin salariatul
care nu şi-a îndeplinit atribuŃiile de serviciu să fie acŃionat în instanŃă.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
8

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Oprişa Ioan Florin) se adoptă Hotărârea nr.
108/2011 privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 5 din blocul
CX 24 etaj 1 de pe str. Vânătorilor din municipiul Brad fostului chiriaş.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 11 din blocul CX 36 sc. 1 etaj 2 de pe str. LibertăŃii din
municipiul Brad fostului chiriaş.
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că la cererea domnului Tobiaş Ştefan
înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 10483/17.08.2011, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unei noi repartiŃii
susnumitului pe apartamentul nr. 11 din blocul CX 36 sc. 1 etaj 2 situat pe str.
LibertăŃii din municipiul Brad, întrucât contractul de închiriere pe apartamentul
susmenŃionat a fost reziliat prin sentinŃa civilă nr. 959/2010 a Judecătoriei Brad.
Precizează că domnul Tobiaş Ştefan şi-a achitat chiria la zi, fapt ce rezultă din
adeverinŃa nr.2472/17.08.2011 eliberată de către SC ACVACALOR SA BRAD.
Pentru datoria de 4294,37 lei faŃă de AsociaŃia de proprietari nr. 5 Brad a
prezentat un grafic de reeşalonare, precum şi o declaraŃie – angajament de plată prin
care domnul Zontea Marcel domiciliat în Brad str. LibertăŃii bloc CX 36 ap. 10 se
angajează faŃă de AsociaŃia de proprietari nr. 5 în solidar cu susnumitul să achite
datoriile acumulate.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu solicită ca de acum încolo în proiectul de
hotărâre să fie trecut şi numele chiriaşului.
Mai menŃionează că raportul întocmit de compartimentul juridic este greşit în
sensul că se face confuzie între chiriaşi motiv pentru care solicită o mai mare atenŃie
în întocmirea actelor menŃionând că de acum încolo vor fi sancŃionaŃi cei care
greşesc.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
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absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Oprişa Ioan Florin) se adoptă Hotărârea
nr.109/2011 privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 11 din
blocul CX 36 sc. 1 etaj 2 de pe str. LibertăŃii din municipiul Brad fostului chiriaş.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 5 din blocul 3 de pe str. 9 Mai din municipiul
Brad fostei chiriaşe
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 la cererea doamnei Groza
Mărioara înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 10698/23.08.2011, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unei noi repartiŃii
susnumitei pe apartamentul nr. 5 din blocul 3 situat pe str. 9 Mai din municipiul
Brad, întrucât contractul de închiriere pe apartamentul susmenŃionat a fost reziliat
prin sentinŃa civilă nr. 1362/2010 a Judecătoriei Brad.
Pentru datoria de 1305,23 lei faŃă de AsociaŃia de proprietari nr. 8 Brad doamna
Groza Mărioara a prezentat un grafic de eşalonare, precum şi o declaraŃie –
angajament de plată pentru suma de 4960,01 lei prin care se angajează să achite
datoriile acumulate.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că aceste locuinŃe sunt un element de
noutate pentru toŃi, dar să se studieze cu foarte mare atenŃie de acum încolo fiecare
caz în parte pentru a nu se mai face confuzii.
Domnul primar Florin Cazacu solicită ca la şedinŃa de consiliu viitoare să se
prezinte o informare complexă cu aceste locuinŃe care au fost preluate de la SC
ACVACALOR SA BRAD.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Oprişa Ioan Florin) se adoptă Hotărârea nr.
110/2011 privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 5 din blocul
3 de pe str. 9 Mai din municipiul Brad fostei chiriaşe.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 1 din blocul B21 de pe str. Liceului din municipiul
Brad fostei chiriaşe.
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că la cererea doamnei Tîrşa Elena
Maria înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 10011/03.08.2011, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unei noi repartiŃii
susnumitei pe apartamentul nr. 1 din blocul B 21 situat pe str. Liceului din
municipiul Brad, întrucât contractul de închiriere pe apartamentul susmenŃionat a fost
reziliat prin ajungerea la termen.
Pentru datoria de 1216,70 lei faŃă de AsociaŃia de proprietari nr. 8 Brad doamna
Tîrşa Elena Maria a prezentat un grafic de eşalonare, precum şi o declaraŃie –
angajament de plată pentru suma de 4524 lei faŃă de Primăria municipiului Brad, prin
care se angajează să achite datoriile acumulate.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, ,
domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentul Patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Oprişa Ioan Florin) se adoptă Hotărârea
nr.111/2011 privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 1 din
blocul B21 de pe str. Liceului din municipiul Brad fostei chiriaşe
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea articolului
2 al Hotărârii Consiliului local Brad nr. 86/2011 privind sărbătorirea Zilelor
municipiului Brad EdiŃia a X – a.
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.10840/25.08.2011 al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei
municipiului Brad prin care se face cunoscut că pentru sărbătorirea Zilelor
municipiului Brad EdiŃia a X-a s-a colectat suma de 46000 lei provenită din
sponsorizări de la societăŃi comerciale şi persoane fizice, a iniŃiat prezentul proiect de
11

hotărâre prin care a propus suplimentarea sumei alocate prin bugetul de venituri şi
cheltuieli cu veniturile provenite din sponsorizări cu aceeaşi destinaŃie.
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 Podaru Vasile dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că acŃiunile ocazionate cu ocazia
desfăşurării ediŃiei a Xa a Zilelor municipiului Brad, care a fost o ediŃie jubiliară a fost
un real succes, raportul succes – cheltuieli fiind foarte bun, motiv pentru care
mulŃumeşte încă o dată domnilor consilieri pentru sprijinul acordat.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2
consilieri absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Oprişa Ioan Florin) se adoptă
Hotărârea nr. 112/2011 pentru modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului local
Brad nr. 86/2011 privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad EdiŃia a X – a

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind organizarea Taberei
de sculptură ,,łara MoŃilor - TradiŃii peste timp”.
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 Acordul de
principiu nr. 1422/2011 emis de DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură şi Patrimoniu
NaŃional Hunedoara – Deva pentru organizarea Taberei de sculptură precum şi
Referatul nr.31/2011 al Casei de Cultură Brad prin care se face cunoscut că în
Programul manifestărilor cultural artistice pe anul 2011 aprobat prin Hotărârea
Consiliului local Brad nr. 4/2011 a fost programată o tabără de sculptură, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus organizarea Taberei de sculptură cu
tema ,,łara MoŃilor - TradiŃii peste timp”.
Precizează că pentru tabăra de sculptură s-au înscris 6 artişti plastici
profesionişti, membrii ai Uniunii Artiştilor Plastici din România care vor executa
opere de artă monumentală, cu specific local, ca mărturii cultural - istorice
semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic şi istoric.
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Totodată menŃionează că aceste opere vor fi amplasate în spaŃii publice din
municipiul Brad, spaŃiile fiind stabilite de comun acord cu autorii operelor.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus alocarea sumei de 43000 lei
prevăzută în bugetul local pentru realizarea operelor de artă monumentală.
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 Podaru Vasile dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că aceste opere trebuie mai întâi să
intre în domeniul public cu o anumită valoare de inventar. Mai menŃionează că piatra
a fost sponsorizată de către SC SAMAX iar o sumă destul de importantă a fost
sponsorizată în data de 30 august 2011 de către SC EDY SPEDITION SRL.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că în cursul după-amiezii de
ieri a semnat un ultim contract de sponsorizare prin care grupul de firme SC EDY
SPEDITION SRL finanŃează una din cele şase opere de artă realizate în cadrul
taberei. În consecinŃă face amendamentul asupra proiectului de hotărâre în sensul
majorării valorii propuse de 43 mii lei cu 3400 lei – care se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că nu se discută acum valoarea şi
cheltuielile cu această tabără, dar vreo trei dintre artişti s-au grăbit şi au plecat
întrebând dacă se vor mai întoarce să-şi finalizeze operele, să-şi pună semnătura, să
prezinte în scris un documentar pentru ceea ce au realizat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că această tabără de sculptură a fost
un pionierat pentru autoritatea locală şi nu crede că în viitor se va mai încumeta să
facă aşa ceva. Totodată, precizează că, contractele individuale cu sculptorii au
valabilitate până la finalizarea operelor şi amplasarea în spaŃiul public.
Domnul director al Colegiului NaŃional Avram Iancu care este prezent în sală
solicită ca până la începerea noului an şcolar să se ia măsuri pentru protejarea operelor
de artă.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că vor fi amplasate în parcurile
municipiului Brad în funcŃie de locurile pe care le vor alege artiştii cu acordul
Consiliului local al municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul propus şi
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cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Oprişa
Ioan Florin) se adoptă Hotărârea nr. 113/2011 privind organizarea şi finanŃarea
Taberei de sculptură ,,łara MoŃilor - TradiŃii peste timp”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 2 din blocul 1 de pe str. 9 Mai din municipiul
Brad fostului chiriaş.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmare a cererii nr.
10843/26.08.2011 a domnului Vlad Ion prin care solicită aprobarea unei noi repartiŃii
a apartamentului nr. 2 din blocul 3 situat pe str. 9 Mai din municipiul Brad, întrucât
contractul de închiriere a fost reziliat în baza sentinŃei civile nr. 20/2011 a Judecătoriei
Brad a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unei noi
repartiŃii susnumitului Ńinând cont că şi-a achitat datoriile provenite din chirie faŃă de
SC ACVACALOR SA Brad şi datoriile la întreŃinere faŃă de AsociaŃia de proprietari
nr. 8 Brad conform adeverinŃelor anexate la cerere.
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 preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului autorizare, monitorizare, control transport public
local, transport în regim de taxi şi de închiriere din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Oprişa Ioan Florin) se adoptă Hotărârea nr.
114/2011 privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 2 din blocul
1 de pe str. 9 Mai din municipiul Brad fostului chiriaş.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării
unui apartament din fondul locativ de stat către actuala chiriaşă.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmare a referatului nr.
10759/30.08.2011 al Biroului administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Primăriei municipiului Brad prin care se înaintează DocumentaŃia de vânzare pentru
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apartamentul nr. 32 din blocul nr. 29 de pe str. Aleea Privighetorilor din municipiul
Brad, construit din fondurile statului a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea vânzării acesteia doamnei Saucuic Anca Maria, fiind în momentul
de faŃă chiriaşa acestui apartament.
Din documentaŃia prezentată rezultă că actuala chiriaşă nu are datorii faŃă de
AsociaŃia de Proprietari nr. 7 Brad din care face parte şi nici restanŃe la chirie,
respectiv la energia termică la SC Acvacalor SA Brad.
A propus vânzarea apartamentului la preŃul de 3010 lei cu plata în rate aşşa cum
a solicitat de fapt doamna Sauciuc Anca Maria în cererea adresată către Consiliul local
Brad în data de 24.08.2011.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
domnul consilier 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 preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
În urma numărării buletinelor de vot cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi
motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Oprişa Ioan Flaviu) se adoptă Hotărârea
nr.115/2011 privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de
stat către actuala chiriaşă.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei
locuinŃe sociale din 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.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul
Biroului administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Brad prin care
se face cunoscut că există o locuinŃă socială liberă ca urmare a renunŃării domnului
Rovinar Ioan Marian la locuinŃa care i-a fost repartizată prin Hotărârea Consiliului
local nrl. 13/2011 a iniŃiat un proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea
acestei locuinŃe.
La propunerea de repartizare a acestei locuinŃe s-a avut în vedere situaŃia
deosebit de gravă a acestei familii care locuia în acelaşi apartament (cu două camere)
cu familia sorei sale compusă din 4 persoane . Mai menŃionează că a propus ca
locuinŃa socială nr.4 care are o suprafaŃă de 15,52 mp să fie repartizată domnului
Cioară Sorin Constantin care locuieşte împreună cu numita Ivan Daniela Adriana şi
are în întreŃinere un copil minor în vârstă de aproximativ 2 ani.
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Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna secretar Galea Mirela precizează că acest proiect de hotărâre se va vota
prin vot secret şi distribuie buletinele de vot pe care era înscris numele domnului
Cioară Sorin Constantin pentru ca domnii consilieri să-şi exprime opŃiunea.
În urma numărării buletinelor de vot de către doamna secretar împreună cu
doamna preşedinte de şedinŃă cu 15 voturi „pentru” domnul Cioară Sorin Constantin
se repartizează locuiŃa socială situată pe str. Horea, nr.17.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre cu 15 voturi
„pentru” domnul Cioară Sorin Constantin şi 2 consilieri absenŃi motivat (Kiszely
Fabius Tiberiu, Oprişa Ioan Florin) se adoptă Hotărârea nr.116/2011 privind
privind repartizarea unei locuinŃe sociale din imobilul situat în Brad str. Horea,
nr.17.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 10467/2011 a
consilierului juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul
instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte - prin care se aduce la
cunoştiinŃa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi în
care este citat Consiliul local al municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat
act.
Se trece la următorul punct şi anume Analizarea şi discutarea unor cereri şi
adrese:
- adresa nr. 10688/2011 a Consiliului ConcurenŃei prin care se prezintă Raportul
privind investigaŃia declanşată în baza Ordinului Preşedintelui Consiliului ConcurenŃei nr.
185/12.08.2005 ca urmare a unei plângeri, având ca obiect posibil încălcarea prevederilor art.6 de
către societăŃile comerciale care produc, transportă şi distribuie energie termică şi apa caldă în
condominii şi a art. 9 din Legea nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că dumnealui a formulat un punct de
vedere referitor la Raportul de investigaŃii al Consiliului ConcurenŃei prin care a solicitat ca ANRSC
Bucureşti să elaboreze un Regulament unitar privind deconectarea/debranşarea de la SACET a unor
consumatori individuali şi colectivi, Regulament care să Ńină seama de definirea zonei unitare de
încălzire şi care să prevină debranşări necontrolate cu conseciŃe asupra dezechilibrării hidraulice a
SACET. Deliberativul însuşeşte intervenŃia făcută sub nr. 588/10.08.2011.
- adresa nr. 47/2011 a Clubului Sportiv ,,Armata Aurul” Brad prin care se solicită
aprobarea pentru partea a doua a anului a sumei de 65000 lei pentru a se putea asigura participarea la
competiŃiile sportive şi pentru a putea întreŃine baza sportivă printre cele mai bune cluburi din judeŃ
de care domnii consilieri au luat act şi se va iniŃia un proiect de hotărâre în vederea alocării sumei
solicitate.
- adresa nr. 673/2011 a GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad prin care se solicită sprijin
pentru demararea proiectului depus la MECTS pentru construcŃia nouă în vederea eliminării
neajunsurilor cu care se confruntă. Se mai prezintă neconformităŃile care s-au constatat în urma
controlului igienico- sanitar efectuat la grădiniŃa de pe str. Horea, nr. 25-27.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile prezintă ultimul demers făcut către actalul
ministru al invăŃământului care nu are cunoştinŃă despre proiectul de investiŃii promovat încă din
anul 2007. Deliberativul însuşeşte demersul făcut de către domnul viceprimar.
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- adresa nr.11/2011 a SC PAN INTERNAłIONAL SRL BRAD domnii consilieri au
luat act de cele prezentate şi îşi menŃin punctul de vedere avut la şedinŃele de consiliu anterioare
unde s-a mai dezbătut acest subiect.
- adresa nr. 10841/2011 a SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA - de fapt este prezentat
punctul de vedere al domnului viceprimar Circo Aurel Vasile în ceea ce priveşte elaborate de către
societatea sus amintită pentru a crea posibilitatea funcŃionării instituŃiilor de învăŃământ din
municipiu pe timp de iarnă în mod independent energetic de sistemul public de termoficare. Domnul
viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că aceste investiŃii nu au fost prinse în lista de investiŃii a
anului 2011 dar în cursul lunii septembrie 2011 se va convoca o şedinŃă de consiliu în regim de
urgenŃă pentru rectificarea listei de investiŃii, cu care ocazie vor fi incluse şi cele trei lucrări ce fac
obiectul proiectelor supuse dezbaterii. Mai precizează că în forma actuală a Listei de investiŃii este
prevăzută suma de 700 mii lei cu destinaŃia modernizării Sistemului de termoficare, iar pentru
finanŃarea celor trei proiecte în valoare de 638 miilei este posibilă redistribuirea prevederii existente,
aceasta în cazul în care nu se vor identifica alte surse de finanŃare. Totodată, atribuirea contractelor
de execuŃie va trebui făcută cu invocarea caracterului de extremă urgenŃă prevăzută în OUG nr.
34/2006, art. 122 lit.c, dat fiind faptul că pentru iarna care urmează Guvernul nu va mai aloca
compensarea unitară a creşterii neprevizionate a preŃului combustibilului ceea ce va conduce la
incapacitatea bugetului local de a finanŃa încălzirea instituŃiilor de învăŃământ la un tarif foarte mare
în paralel cu subvenŃionarea într-un grad aproape dublu a energiei termice livrate populaŃiei.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că este salutară această iniŃiativă şi se impune
cât mai repede convocarea unei ConferinŃe de presă pe această temă pentru a înŃelege cetăŃenii ceea
ce se doreşte a se realiza. Procedând astfel ar fi nevoie de o cantitate mai mică de combustibil pentru
încălzirea centralizată ceea ce ar duce la diposibilitatea furnizării energiei termice în municipiul
Brad. MenŃionează că s-ar putea să existe îndoială în ceea ce priveşte furnizarea energiei termice în
municipiul Brad.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că mai multe despre acest subiect se vor discuta
în şedinŃa AGA a SC ACVACALOR SA care va avea loc după încheierea şedinŃei de consiliu local.
În urma prezentării argumentelor de ordin tehnic şi economic deliberativul îşi dă acordul
pentru promovarea celor trei lucrări de investiŃii şi recomandă executivului să rectifice Lista de
investiŃii în consecinŃă.
- referatul nr.9752/2011 al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate – Primăria Brad
prin care se arată că la nivelul bugetului local nu sunt suficiente fonduri pentru a fi acoperite
cheltuielile necesare plăŃii salariilor asistenŃilor personali (90) posturi iar ca măsură pentru
diminuarea acestor cheltuieli este trimiterea în şomaj a asistenŃilor personali de care domnii
consilieri au luat act şi stabilesc că în urma rectificării bugetului din această şedinŃă nu se mai
impune luarea acestei măsuri.
- cererea nr. 10678/2011 a SC ROMTURIMEX SRL BRAD prin care se solicită
aprobarea concesionării unei suprafeŃe de 10-12 mp de teren adiacent spaŃiului pe care-l deŃine în
baza unui contract de concesiune în vederea construirii unei magazii şi a unui grup sanitar.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că terenul solicitat este disponibil, în
prezent este predestinat depozitării necontrolate a deşeurilor, iar concesionarea acestuia ar aduce
venituri suplimentare bugetului local şi ar elimina depozitarea deşeurilor. Totodată, sunt posibile
două amplasamente din vecinătatea chioşcului aflat în proprietatea solicitantului.
În urma anlizării adresei domnul primar solicită amânarea luării unei decizii pentru a
analiza situaŃia în teren.
- cererea nr.10805/2011 a domnului Anghelache Constantin prin care solicită
concesionarea unei suprafeŃe de aproximativ 40 mp de teren, amplasat adiacent spaŃiului comercial
pe care-l deŃine, în vederea extinderii. În urma anlizării acestei adrese domnii consilieri dau acordul
de principiu în vederea concesionării suprafeŃei de teren solicitată, urmând ca la şedinŃa de consiliu
viitoare să se iniŃieze un proiect de hotărâre în acest sens.
- cererea nr. 10801/2011 a doamnei Coroi Livia prin care solicită acceptarea de către
deliberativ a calităŃii de „partener” în proiectul instructiv- educativ de cercetare pe istorie orală
„Istoria recentă a locurilor natale”- preconizat a se desfăşura în cadrul Colegiului NaŃional Avram
Iancu Brad în perioada 2011-2015 sub coordonarea susnumitei. Rolul Consiliului local al
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municipiului Brad ar fi de susŃinere în promovarea rezultatelor cercetării. În urma anlizării cererii
deliberativul este de acord cu propunerea făcută.
- adresa nr. 12/2011 a OrganizaŃiei Sindicale a Şcolii Generale „Horea, Cloşca şi
Crişan„ Brad prin care solicită sprijinul Consiliului local pentru redobândirea personalităŃii juridice
a Şcolii Generale „Horea Cloşca şi Crişan”. În urma prezentării făcute de către doamna lider de
sindicat - prof Suciu Angela, domnii consilieri îşi menŃin avizul negativ formulat anterior
reorganizării învăŃământului local şi recomandă organizaŃiei sindicale să acŃioneze în instanŃă
Decizia Inspectorului General – prof Alexandru Lăutaru nr. 48/25.02.2010.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că executivul va înainta un memoriu către
Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Hunedoara în vederea soluŃionării celor solicitate
- adresa nr. 2139/2011 a Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad referitoare la
demersurile făcute de conducerea unităŃii de învăŃământ către ISJ Hunedoara pentru sprijin în
rezolvarea mai multor neajunsuri de ordin organizatoric şi financiar astfel încât pentru începutul
noului an şcolar să poată obŃine autorizaŃia sanitară de funcŃionare. Deliberativul ia act de cele
prezentate şi recomandă conducerii unităŃii de învăŃământ să revină asupra problemelor cu care se
confruntă.

Se trece la următorul punct înscris în ordinea de zi şi anume: DIVERSE.
Domnul consilier Mureş Mihai aduce la cunoştiinŃa conducerii Colegiului
NaŃional „Avram Iancu” Brad faptul că pe terenul de sport al Şcolii Generale „Horea,
Cloşca şi Crişan” Brad se joacă fotbal şi noaptea până la orele 23.00 chiar 24.00 de
către oameni mari, bărbaŃi de toate vârstele, care, nu , numai că joacă fotbal dar şi
distrug terenul solicitând a se lua măsuri pentru ca acel teren să fie folosit de către
elevi.
Domnul deleget sătesc Tomesc Ioan solicită sprijin în vederea înlocuirii Ńiglelor
sparte de pe Şcoala din sat.
Mai solicită domnului primar Florin Cazacu să dispună ca o patrulă a PoliŃiei să
treacă sâmbăta şi dumineca seara prin sat deoarece tinerii din sat fac discotecă şi au
început să distrugă tot pe acolo.
Totodată expune situaŃia socială a unei persoane – Dan Ana, de 92 de ani
solicitând sprijin din partea Primăriei Brad.
Domnul primar precizează că acest caz va fi analizat de către Serviciul de
AsistenŃă Socială.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de
31.08.2011.
Brad, 31.08.2011.

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Secretar
SIM MIHAELA DORINA MARCELA
GALEA MIRELA
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