ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES–VERBAL

încheiat azi, 05 august 2008 cu ocazia şedinŃei
Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa de
îndată s-a făcut în data de 5 august 2008 prin DispoziŃia nr. 2433/05.08.2008
emisă de Primarul municipiului Brad, conform art.39(1) şi (4) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnii consilieri au fost convocaŃi telefonic în data de 05.08.2008
pentru ora 13,00.
La şedinŃă au fost prezenŃi 12 consilieri locali din cei 15 în funcŃie, 3
consilieri fiind absenŃi motivat (Duşan Gheorghe Adrian, Mureş Mihai,
Răpcău AncuŃa) şi 2 locuri sunt vacante.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure
Agnes – secretar al municipiului Brad.
Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei,
considerând-o legal constituită.
Doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul consilier Costina
Ionel Zeno să ocupe loc în prezidiu şi să preia conducerea lucrărilor şedinŃei
de consiliu, avîndu-se în vedere faptul că a fost ales preşedinte de şedinŃă în
cursul lunii iunie pentru o perioadă de 3 luni.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire
proiectului ordinii de zi:
1.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
local al municipiului Brad nr.101/2008 privind sărbătorirea
Zilelor municipiului Brad-EdiŃia a VII-a ;
2.
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăŃean de
onoare al municipiului Brad doamnei Maria Felicia
Moşneang.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă mai sunt ceva modificări
sau completări la Proiectul Ordinii de zi.

Nefiind propuneri de modificări şi completări, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot Proiectul ordinii de zi care se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi şi anume:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Brad nr.101/2008 privind sărbătorirea Zilelor municipiului
Brad-EdiŃia a VII-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 mulŃumeşte domnilor consilieri pentru
prezenŃă şi precizează că întrucât în Programul principalelor manifestări
cultural educative, artistice şi sportive pentru anul 2008, aprobat prin
Hotărârea Consiliului local Brad nr.7/2008 au fost cuprinse în luna august
2008 acŃiuni şi la Biblioteca municipală “Gheorghe Pârvu” Brad, acest lucru
presupunând devansarea cu o zi a programului, adică începerea cu data de 7
august 2008 faŃă de 8 august 2008 cum a fost aprobat prin Hotărârea
Consiliului local al municipiului Brad nr.101/2008.
Mai menŃionează că a fost necesară modificarea sumei alocate pentru
acŃiunile dedicate sărbătoririi Zilelor municipiului Brad de la suma de
100.000 lei la suma de 180.000 lei, întrucât toate preŃurile au crescut, iar
contractele cu artiştii nu se pot încadra în suma iniŃială.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre
este însoŃit şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, taxe şi
impozite locale şi a Compartimentului de audit intern din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că programul
manifestărilor pentru Zilele municipiului Brad este amplu şi este normal ca
aceste manifestări să aibă amploarea respectivă, fiind sărbători anuale,
tradiŃionale pe care le au majoritatea municipiilor din Ńară, suma propusă
iniŃial fiind insuficientă şi ca atare, se justifică modificarea acesteia.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că este de acord cu aceste
modificări, dar consideră că pe caniculă ora de începere a manifestărilor la
sală este destul de discutabilă , dar acum este tardiv să se mai discute.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în sală nu este aşa de cald
şi trebuie să mulŃumim pe toată lumea.

Mai precizează că pentru aceste manifestări există sponsorizări în jur
de 200-250 milioane lei, iar în Parcul Tineretului vor fi comercianŃi care vor
aduce venituri la bugetul local.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că trebuie găsită formula
optimă pentru acordarea premiilor elevilor cu rezultate deosebite la
olimpiadele şi concursurile judeŃene, naŃionale şi internaŃionale şi de acest
lucru să se ocupe comisia de organizare.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul
preşedinte de şedinŃă supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi cu 12
voturi „pentru”, 3 consilieri absenŃi motivat (Duşan Gheorghe Adrian, Mureş
Mihai, Răpcău AncuŃa) şi 2 locuri vacante se adoptă Hotărârea nr. 108/2008
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad
nr.101/2008 privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad-EdiŃia a VII-a.
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi şi
anume: Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăŃean de onoare
al municipiului Brad doamnei Maria Felicia Moşneang.
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 urma referatului Casei
de Cultură Brad însoŃit de CV-ul doamnei profesoare Maria Felicia
Moşneang a propus conferirea acesteia, cu ocazia sărbătoririi Zilelor
municipiului Brad-EdiŃia a VII-a, a Titlului de cetăŃean de onoare al
municipiului Brad pentru bogata sa activitate literară.
Mai precizează că doamna Maria Felicia Moşneang , născută în
municipiul Brad şi cunoscută sub pseudonimul literar de Sânziana Batişte
este membră a Uniunii Scriitorilor din România din anul 2000 şi este
cunoscută ca poetă şi prozatoare. În anul 2003 , Primăria municipiului Brad
şi Consiliul local Brad au acordat doamnei Maria Felicia Moşneang Diploma
de excelenŃă pentru merite culturale deosebite.
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.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că deşi domnul primar a
prezentat în sinteză activitatea doamnei profesoare Maria Felicia Moşneang,
comisia de specialitate nr.3 a întocmit un raport cu privire la propunerea de
atribuire a titlului de cetăŃean de onoare al municipiului Brad profesoarei şi
scriitoarei Maria Felicia Moşneang.

Mai precizează că doamna Maria Felicia Moşneang, cunoscută sub
pseudonimul literar de Sânziana Batişte a urmat o strălucită carieră didactică
în judeŃul Sălaj, a publicat în revistele literare ale vremii, a determinat pe
copii să creeze şi să scrie punând bazele unei reviste şcolare “Dumbrava
minunată”, a publicat volume de poezie şi de proză scurtă.
Domnul consilier Ciur Gheorghe mai menŃionează că , doamna Maria
Felicia Moşneang, redevenită fiică a Bradului după pensionare, a continuat
să activeze atât în plan didactic, dar mai ales în plan literar artistic, fiind de
o modestie excesivă.
Domnul consilier Ciur Gheorghe consideră o reparaŃie morală
acordându-i doamnei Maria Felicia Moşneang acest Titlu de onoare.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că este bine să folosim
prezenŃa domniei sale în oraş.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul
preşedinte de şedinŃă supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi cu 12
voturi „pentru”, 3 consilieri absenŃi motivat (Duşan Gheorghe Adrian, Mureş
Mihai, Răpcău AncuŃa) şi 2 locuri vacante se adoptă Hotărârea nr. 109/2008
privind conferirea TITLULUI DE CETĂłEAN DE ONOARE al
municipiului Brad doamnei MARIA-FELICIA MOŞNEANG.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că doreşte ca domnii
consilieri să fie prezenŃi la manifestările Zilelor municipiului Brad în calitate
de cetăŃeni, dar şi în calitate de consilieri, aşteaptă recomandări în ceea ce
priveşte desfăşurarea Zilelor municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că merită să fie văzută
expoziŃia de artă contemporană a domnului dr. Costina Sorin şi îi invită pe
domnii consilieri la aceasta.
Domnul primar Florin Cazacu mai precizează că s-au renovat câteva
săli de la Casa de Cultură Brad, au început lucrările de renovare la
Bibliotecă şi la Cinematograf.
Domnul consilier Ciur Gheorghe menŃionează că ar fi de preferat să
se continue cu lucrările de asfaltare începute la autogară şi după colŃul străzii
, la blocul 1, iar în altă ordine de idei menŃionează că asociaŃiile de
proprietari nu se preocupă de spaŃiile de joacă pentru copii din parc, băncile
fiind rupte.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că va pune să se verifice
băncile din spaŃiul de joacă pentru copii, iar în legătură cu asfaltarea
precizează că acest lucru se face deja pe toată porŃiunea din dreptul autogării
unde sunt gropi.
Domnul primar Florin Cazacu aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri
despre proiectul legat de monumetul eroilor, licitaŃia având loc în data de

04.08.2008, au fost emise unele recomandări, dar trebuie discutat la Comisia
NaŃională de Realizare a Monumentelor de For Public Bucureşti.
Mai precizează că sunt discuŃii privind amplasarea acestui monument
şi se va face o campanie de promovare a acestuia.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că ar fi bine ca pe
acest monument să fie pus vulturul, ca simbol.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise
lucrările şedinŃei Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 05.08.2008.

Brad, 05.08.2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Costina Ionel Zeno

SECRETAR
Epure Agnes

