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

P R O C E S – V E R B A L 

încheiat azi, 09 aprilie 2010 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 09 aprilie 2010 prin DispoziŃia nr. 544/09.04.2010 emisă de Primarul 
municipiului Brad, conform art. 39, al. 1 şi 4 şi art. 68 al. 1 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consilierii au fost anunŃaŃi telefonic în data de 09.04.2010. 
 La şedinŃă au fost prezenŃi 15 consilieri locali din cei 17 în funcŃie, 1 consilier 

fiind absent motivat  (Ştefan Bogdan Mihai) şi un loc vacant. 
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi  doamna  Epure Agnes – 

secretar al municipiului Brad.  
Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei de consiliu,  

considerând-o legal constituită şi îl invită pe domnul consilier Kiszely  Fabius Tiberiu 
– care a fost ales preşedinte de şedinŃă în cursul lunii martie 2010 să preia conducerea 
lucrărilor şedinŃei de consiliu. 

Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului 
ordinii de zi: 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 16/2010 privind 
aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010. 

2.  Proiect de hotărâre privind  alocarea unei sume pentru organizarea  
expoziŃiei „Cadrilaterul aurifer al Transilvaniei – Exploatările miniere de la Brad, Baia 
de Arieş, BăiŃa şi Baia de Criş”. 
  Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul ordinii de zi care se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii 

nr. 16/2010 privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010. 
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar, Florin Cazacu, 

pentru a da citire proiectului de hotărâre şi a expunerii de motive în calitatea sa de 
iniŃiator. 

Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte în primul rând domnilor consilieri 
pentru prezenŃă şi precizează că  având în vedere adresa nr. 11883/ 23.02.2010 a 
Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului din care rezultă că  s-a transferat de la 
bugetul de stat suma de 413 mii lei pentru finanŃarea obiectivului „Bloc de locuinŃe 
sociale str. Şteampurile Vechi” din municipiul Brad a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus completarea Hotărârii nr. 16/2010 privind aprobarea 
bugetului municipiului Brad pe anul 2010 cu încă o Anexă cuprinzând bugetul de 
venituri şi cheltuieli  în afara bugetului local pe anul 2010  cuprinzând  suma de  413 
mii lei. 
 Suma alocată va fi folosită pentru decontarea lucrărilor de construcŃii montaj 
executate la Blocul de locuinŃe sociale de pe str. Şteampurile Vechi . 



 Domnul primar mai precizează că în cursul zilei de ieri a fost la Bucureşti unde 
a solicitat o întrevedere cu domnul secretar de stat Ion Andreica  pentru a-i mai solicita 
o suplimentare a sumelor pentru continuarea lucrărilor la Blocul de locuinŃe sociale de 
pe str. Horea, dar, din păcate nu a putut să-l întâlnească, acesta fiind plecat, a vorbit 
doar cu o doamnă directoare din cadrul serviciului. 
 Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că va fi o problemă cu 
chiriaşii de pe str. Horia deoarece Contractul de închiriere cu Biserica Reformată 
expiră în acest an. Va trebui să se ajungă la o înŃelegere cu cei de la biserică, în caz 
contrar se vor întâmpina probleme cu cei care locuiesc acolo. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că mulŃi cetăŃeni şi-au exprimat 
nemulŃumirea faŃă de construirea acestui Bloc, dar acest proiect s-a gândit tocmai în 
ideea mutării celor de pe str. Horia, astfel toŃi de acolo ar fi solicitat locuinŃe în Blocul 
ANL care se construieşte peste Luncoi.  

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte 
de şedinŃă  supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”,  1 
consilier absent motivat (Ştefan Bogdan Mihai) şi un loc vacant se adoptă  Hotărârea 

nr.39/2010 pentru completarea Hotărârii nr.16/2010 privind aprobarea bugetului 
municipiului Brad pe anul 2010. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume 

pentru organizarea expoziŃiei „Cadrilaterul aurifer al Transilvaniei –
Exploatările miniere de la Brad,  Baia de Arieş,  BăiŃa  şi  Baia de Criş”. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr. 
11/24.03.2010  a Casei de Cultură Brad prin care se solicită  alocarea sumei de 4000 
lei din bugetul local al municipiului Brad pentru a fi vernisată la Casa de Cultură Brad 
în data de 10 aprilie 2010 ExpoziŃia itinerantă  „Cadrilaterul aurifer al Transilvaniei –
Exploatările miniere de la Brad, Baia de Arieş, BăiŃa şi Baia de Criş”, a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus alocarea sumei solicitate de la 
capitolul bugetar 67.02 – cultură,  recreere, religie. 

Mai menŃionează că la iniŃierea proiectului de hotărâre a avut în vedere atât 
referatul Casei de Cultură Brad nr. 11/24.03.2010 cât şi acceptul Consiliului local al 
municipiului Brad din şedinŃa din data de 30.03.2010, când s-a discutat de fapt 
posibilitatea organizării în cadrul Casei de Cultură a acestei expoziŃii. 

Mai precizează că această expoziŃie este patronată de fapt de Muzeul German al 
mineritului din Bochum şi Muzeul Transilvănean Gunelsheim din Germania  al căror 
reprezentant  este domnul Volker Wollmann. 

ExpoziŃia a fost vernisată iniŃial în luna octombrie 2009 la Muzeul Unirii din 
Alba Iulia fiind ulterior itinerată la muzeul din BistriŃa Năsăud urmând ca în data de 
10 aprilie să fie deschisă şi la Casa de Cultură în municipiul Brad. 



Costurile expoziŃiei  includ inclusiv decontarea transportului cazării şi mesei 
pentru domnul Wollmann din Germania precum şi transportarea expoziŃiei de la 
BistriŃa Năsăud la Brad. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că  această ExpoziŃie contează 
foarte mult pentru municipiul Brad aşa se reîmprospătează memoria locuitorilor 
municipiului Brad cu ceea ce a fost mineritul la Brad şi solicită să se aibă în vedere şi 
în viitor să se mai organizeze astfel de expoziŃii , aceasta să se considere  doar un 
început. 

Domnul primar mai precizează că s-a dorit de către Consiliul JudeŃean 
Hunedoara  şi  Conducerea Muzeului de la Deva ca această expoziŃie să  se desfăşoare 
la Muzeul etnografic din Brad, dar în urma strânsei şi îndelungatei colaborări a 
domnului Verdeş Grigore cu domnul Volker Wollmann  a fost posibil ca această 
expoziŃie care  va avea loc  timp de o lună să se desfăşoare la Casa de Cultură din 
Brad. 

Domnul primar Florin Cazacu mai aduce la cunoştinŃă domnilor consilieri că s-a 
câştigat procesul de la Curtea de Apel Alba Iulia,  Recurs – adică  garanŃia de 
participare la prima licitaŃie pentru sediul administrativ de la Barza se consideră drept 
avans la cumpărarea sediului, în urma câştigării acestuia după participarea la a doua 
licitaŃie. 

Domnul primar mai precizează că ieri s-a întâlnit şi cu conducerea Exim Bank, 
le-a adus şi lor la cunoştinŃă că s-a câştigat procesul şi în cel mai scurt timp  posibil li 
se va prezenta hotărârea instanŃei.  

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte 
de şedinŃă  supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”,  1 
consilier absent motivat (Ştefan Bogdan Mihai) şi un loc vacant se adoptă Hotărârea 

nr.40/2010 privind alocarea unei sume pentru organizarea expoziŃiei 
„Cadrilaterul aurifer al Transilvaniei –Exploatările miniere de la Brad, Baia de 
Arieş, BăiŃa şi Baia de Criş”. 
 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei  Consiliului local al municipiului Brad convocată de îndată  pentru data de 
09.04.2010. 

 
Brad, 09.04.2010 
 
 
 
 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                                              SECRETAR 
 
             KISZELY   FABIUS  TIBERIU                                                          EPURE  AGNES 


