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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 10 august  2010  cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 
data de 10.08.2010 s-a făcut în data de 05.08.2010 prin DispoziŃia nr. 866/05.08.2010  
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 05.08.2010 conform tabelului 
existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi 16 consilieri locali din cei 17 în funcŃie, un consilier 
fiind absent motivat, Benea-Răpcău AncuŃa Florentina. 

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:prof. Univ. dr. Ioan Radu, conf. dr. Cleopatra 
Şemdroiu, lect.dr. Gabriel Uluitu, prof.Iulia Rugină, domnul Grosu Adrian –inginer la 
S.C.Acvacalor SA, domnul Fărău Horia – inginer şef al SC Acvacalor SA , doamna 
Adina NiŃă – contabil -  al SC Acvacalor SA  Brad, domnul Bădică Dan-preşedinte al 
Consiliului de admisnitraŃie 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 27 iulie 2010, care s-a aprobat cu unanimitate 
de  voturi  şi  îl roagă pe domnul consilier Leaha- Ştefan Dorel să ocupe loc în 
prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei avându-se în vedere că dumnealui a fost 
ales preşedinte de şedinŃă în luna iunie 2010.   
           Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire 
proiectului ordinii de zi:  



1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltueilei pe anul 2010 al SC ACVACALOR SA BRAD– iniŃiat de primarul 
municipiului Brad.  
          2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului din învăŃământ care solicită chletuieli de deplasare de la localitatea de 
domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea de 
panouri publicitare mobile şi expunerea produselor comerciale pe domeniul public şi 
privat al municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului brad. 

4. Prezentarea Raportului de expertiză tehnică a sistemului public de 
termoficare în municipiul Brad de către domnul prof. univ. dr. Ioan Radu. 

5. Discutarea adresei nr.2631/2010 a SC ACVACALOR SA BRAD. 
6. 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 modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 
local Brad nr.79/2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al 
Consiliului local Brad, pentru instituŃiile publice şi pentru serviciile publice din 
subordinea Consiliului local al municipiului Brad– iniŃiat de primarul municipiului 
Brad.  
 Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi împreună 
cu completările aduse, care se  aprobă cu unanimitate de voturi. 
           Domnul primar Florin Cazacu solicită să se discute la început punctul 4 de pe 
ordinea de zi- Prezentarea Raportului de expertiză tehnică a sistemului public de 
termoficare în municipiul Brad de către domnul prof. univ. dr. Ioan Radu , propunere 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

 Se trece la prezentarea Raportului de expertiză tehnică a sistemului 
public de termoficare în municipiul Brad de către domnul prof. univ. dr. Ioan 
Radu. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului prof.univ.dr.Ioan Radu 
care prezintă colectivul care a executat Raportul intermediar privind consultanŃa 
pentru reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Brad, precizând că a 
făcut o analiză a sistemului de management şi a situaŃiei economico-financiare la 
nivelul S.C.ACVACALOR SA Brad. 

Domnul prof.univ.dr.Ioan Radu menŃionează că operatorul se află într-o 
situaŃie dificilă, are o serie de probleme şi se află în insolvenŃă, iar AGA este pusă în 
situaŃia de a identifica surse financiare pentru susŃinerea acestui serviciu. 



           În altă ordine de idei, domnul prof.univ.dr.Ioan Radu face cunoscut faptul că s-
a analizat la nivelul S.C.ACVACALOR SA Brad aspecte de natură juridică, structura 
organizatorică, structura de personal, starea financiară, nivelul de performanŃă, 
nivelul şi structura cheltuielilor, precum şi 3 variante de reorganizare a serviciului 
public. 

Domnul lect.dr. Gabriel Uluitu prezintă aspectele de natură juridică analizate la 
nivelul S.C.ACVACALOR SA Brad. 

Domnul prof.univ.dr.Ioan Radu prezintă în continuare problemele identificate 
în analiza structurii organizatorice a societăŃii, problemele identificate în urma 
analizei structurii de personal, efectele aplicării sistemului de sporuri, precum şi 
variante de reorganizare a serviciului public cu avantaje şi dezavantaje. 

Doamna conf. dr.Cleopatra Şemdroiu prezintă analiza stării financiare a 
S.C.ACVACALOR SA Brad. 

Domnul consilier Mureş Mihai întreabă care este cea mai compatibilă variantă 
de organizare pentru situaŃia actuală? 

Domnul prof.univ.dr.Ioan Radu precizează că nu are dreptul să influenŃeze 
deciziile consiliului local, dar ar da o perioadă de graŃie de 3 luni pentru salvarea 
societăŃii, ar face o restrucurare şi o reorganizare la sânge şi după 3 luni dacă nu au 
rezultatele scontate, ar proceda la declanşarea organizării unei noi societăŃi. 

Domnul consilier Radovici Emilian Teofil aduce felicitări grupului de 
consultanŃă pentru analiza profesionistă a „fenomenului” SC ACVACALOR şi 
precizează că analiza din punct de vedere tehnic este prezentată mai puŃin, 
cunoscându-se faptul că se produce mai mult decât se vinde, existând pierderi mari. 

Domnul prof.univ.dr.Ioan Radu menŃionează că toate măsurile trebuie să 
conducă la producerea gigocaloriei atât cât se vinde, în punctele termice nu sunt 
contoare la ieşire, existând puncte termice prin care agentul termic circulă prin 
pământ. 

Domnul consilier Podaru Vasile întreabă dacă , la varianta a 3-a prezentată, 
reducerea cheltuielilor cu munca vie de 20% este pe 5 luni şi dacă s-a luat în calcul 
cheltuielile neprevăzute cu combustibilul? 

Doamna conf. dr.Cleopatra Şemdroiu precizează că nu intră în cheltuielile 
indirecte de producŃie, ci este doar o variantă cea prezentată, s-a propus o simulare. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că trebuie să se ştie cât din salariul 
oamenilor trebuie redus. Mai precizează că acest dosar nu va fi un dosar pus într-un 
sertar, ci trebuie să se facă treaba şi să se vadă care sunt influenŃele unei gigocalorii 
asupra costurilor. 

Domnul prof.univ.dr.Ioan Radu menŃionează că trebuie făcută o situaŃie 
completă, trebuie schimbată contabilitatea, precizând că societatea poate funcŃiona  
cu 27 persoane. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian menŃionează faptul că această 
societate este în faliment iar dacă se va reorganiza societatea, cum vom face să fie 
rentabili şi cum se vor reduce cheltuielile pe timp de vară, furnizarea apei calde fiind 
o problemă, ştiut fiind faptul că foarte mulŃi consumatori şi-au rezolvat aceasta pe alte 



căi. În altă ordine de idei, precizează că varianta cea mai bună este cea a domnului 
profesor.  

Domnul prof.univ.dr.Ioan Radu precizează că Primăria Făgăraş a reuşit printr-
un credit să realizeze un sistem centralizat de încălzire, fiind astăzi în imposibilitatea 
de a rambursa creditul, întrucât populaŃia nu s-a rebranşat din cauza lipsei de 
comunicare, lipsei de marketing şi managementului neperformant. 

Mai menŃionează că este prematur să se discute de apa menajeră caldă. 
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu întreabă dacă s-a luat în calcul şi 

combustibilul , dacă ceea ce au prezentat este un „scenariu” pesimist sau optimist şi 
ce înseamnă dacă se dublează efortul investiŃional, care este randamentul investiŃiei? 

Doamna conf. dr.Cleopatra Şemdroiu precizează că se poate reduce consumul 
cu o serie de investiŃii. 

Domnul prof.univ.dr.Ioan Radu menŃionează faptul că trebuie să li se dea nişte 
elemente, să se facă o analiză economică, să li se dea în scris ceea ce se doreşte să se 
realizeze. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian doreşte ca acest grup de consultanŃă 
să ajute în luarea unei hotărâri: să fie adusă centrala de la Gura Barza la Brad ,să se 
facă izolarea conductelor ori să se aducă energie termică de la Mintia. 

Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că în fiecare variantă 
prezentată apare o altă cifră la pierderi şi consideră că ar trebui să fie un factor 
tehnologic pentru a apărea aceste pierderi. 

Domnul prof.univ.dr.Ioan Radu menŃionează faptul că este vorba de pierderi pe 
sistem. 

Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că săptămâna trecută a fost o 
psihoză în rândul populaŃiei în legătură cu furnizarea energiei termice în municipiu, 
trebuind să facă o conferinŃă de presă în acest sens. 

Mai precizează că  a avut discuŃii cu domnul profesor Ioan Radu, cu cei de la 
SCAcvacalor, cu domnii consilieri şi s-au luat nişte măsuri astfel încât în cele 82 de 
zile rămase până la furnizarea energiei termice în municipiul Brad să se facă ceva. 

În altă ordine de idei , menŃionează că se va realiza un grup de lucru format din 
: consultanŃa,directorul , inginerul şef, contabilul şef de la SC ACVACALOR, juristul 
societăŃii, şefii comisiilor de specialitate, doamna secretar- Epure Agnes,domnul 
viceprimar-Circo Aurel Vasile şi domnul Podariu Vasile –reprezentantul salariaŃilor, 
care va evalua măsurile de ordin tehnic, pierderile de la PT9, de la PT4, 
schimbătoarele de căldură de la PT6 la PT4,  izolarea conductei de la Brad la 
GuraBarza ( necesarul de material, furnizorii-cât timp aşteaptă cu banii, câŃi oameni 
trebuie să lucreze,câŃi metri de conductă/zi se lucrează, când se termină lucrarea) şi în 
paralel să se înfiinŃeze o nouă societate cu sistemul de salarizare modificat, 
actualizarea activităŃilor secundare, 

 Domnul prof.univ.dr.Ioan Radu consideră că este un dezavantaj impunerea 
unui sistem de contabilitate şi evidenŃierea corectă a cheltuielilor. 

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu menŃionează că ar trebui externalizate 
celelalte activităŃi, să se lase activitatea principală şi să se desfiinŃeze celelalte. 



Domnul primar Florin Cazacu consideră că sistemul de evidenŃă analitic al 
cheltuielilor este un avantaj şi nu un dezavantaj şi doreşte ca după această şedinŃă 
grupul de lucru să rămână în sală pentru a se discute programul de lucru şi ce trebuie 
făcut . 

Domnul prof.univ.dr.Ioan Radu precizează că, deşi luat prin surprindere cu 
acest grup de lucru, va da tot concursul specialiştilor, dar greutatea stă în mâinile 
SCACVACALOR. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri şi cheltueilei pe anul 2010 al SC ACVACALOR SA 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 adresei  nr. 2408  din 
14.07.2010 a SC ACVACALOR SA Brad prin care înaintează Primăriei municipiului 
Brad proiectul rectificat al bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 a societăŃii, 
Ńinând cont de prevederile art. IV din O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 
propus aprobarea rectificării acestui buget. 
          MenŃionează că bugetul SC ACVACALOR  SA Brad pe anul 2010 a fost 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Brad nr. 23/2010  în cursul 
lunii februarie 2010 şi nu a suportat nici o modificare până în prezent. 

 Doamna  consilier Chiş Alexandra  dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, 
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare 
şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei 
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier 
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent 
motivat(Benea-Răpcău AncuŃa Florentina) se adoptă Hotărârea nr.91/2010 privind 
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltueilei pe anul 2010 al SC 
ACVACALOR SA 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, ale Şcolii Generale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad şi ale Şcolii Generale ,,Horea, 
Cloşca şi Crişan” de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de 
transport în comun personalului didactic, didactic auxiliar şi personalului nedidactic, 
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 luna mai 2010 în sumă totală de  
6784,85  lei după cum urmează: 
- Colegiul NaŃional ,,Avram Iancu” Brad       1964,85 lei 
- Şcoala Generală ,, Mircea  Sântimbreanu” Brad               2193      lei 
- Şcoala Generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad                      2627      lei                                               
  Precizează că în articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus decontarea 
drepturilor băneşti de către Centrul bugetar nr. 2 Brad numai după virarea sumelor 
din bugetul local al municipiului Brad. 

 MenŃionează că decontarea transportului pentru personalul didactic şi didactic 
auxiliar se face în baza art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului 
didactic cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru personalul nedidactic 
potrivit art. 51 din Contractul colectiv de muncă unic la nivelul Inspectoratului Şcolar 
al judeŃului Hunedoara pe 2009-2010. 

Doamna  consilier Chiş Alexandra 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 primar Florin Cazacu doreşte ca, lunar, compartimentul de audit să 
facă un raport de audit şi precizează că este obligat să execute hotărârile consiliului 
local, dar întrucât nu există resurse finaciare nu va mai iniŃia un alt proiect de hotărâre 
în acest sens. 



MenŃionează că, deşi există un contract colectiv de muncă , nu poate 
Inspectoratul şcolar şi şcoala să hotărască ce plăteşte consiliul local şi se va face o 
hotărâre de consiliu atunci când vor exista resurse financiare. 

Domnul consilier Radovici Emilian Teofil menŃionează că se încalcă legea 
dacă nu se aprobă prin hotărîrea consiliului local. 

Domnul consilier Ştefan Bogdan precizează că având în vedere că salariile au 
fost diminuate cu 25%, există colegi care au un venit destul de mic şi fac şi naveta şi 
îi pare rău că domnul primar pune pe ultimul plan decontarea plăŃii transportului 
domnilor profesori. 

Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că este ultimul proiect de hotărâre 
pe care îl iniŃiază de acest gen,  acest lucru îl va face numai când vor fi surse 
financiare. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că ar putea să se asigure 
o locuinŃă şi atunci nu ar trebui  decontat transportul. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că ar putea să li se pună la dispoziŃie  
cele 5 camere de la internatul Colegiului NaŃional „Avram Iancu”Brad. 

Domnul consilier Radovici Emilian Teofil consideră că ar trebui să se  achite 
eşalonat, atunci când vor fi bani. 

Domnul primar Florin Cazacu doreşte să se facă lunar un raport de audit în 
ceea ce priveşte această problemă. 

 
 
 
 
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 

şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, taxe şi impozite 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 16 voturi „pentru” 1 
consilier absent motivat(Benea-Răpcău AncuŃa Florentina) se adoptă Hotărârea 
nr.92/2010 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 pentru  aprobarea 
Regulamentului privind amplasarea de panouri publicitare mobile şi expunerea 
produselor comerciale pe domeniul public şi privat al municipiului Brad. 

   Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa 
de iniŃiator.  
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere Referatul nr. 
11318/26.07.2010 al Compartimentului comercial din cadrul Primăriei municipiului 
Brad prin care se propune reglementarea desfăşurării unui comerŃ civilizat de către 
unităŃile comerciale, prin amplasarea pe domeniul public şi privat al municipiului 
Brad a unor panouri publicitare cu produsele pe care doresc să le comercializeze, a 



iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea Regulamentului 
privind amplasarea de panouri publicitare mobile şi expunerea produselor comerciale 
pe domeniul public şi privat al municipiului Brad. 
 Domnul primar Florin Cazacu a considerat că acest proiect de hotărâre este 
important pentru a nu perturba traficul pietonal sau rutier pe căile publice, pentru a nu 
afecta spaŃiile verzi şi pentru a da o notă civilizată desfăşurării activităŃii comerciale. 

Doamna  consilier Chiş Alexandra 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 Duşan Gheorghe Adrian menŃionează că este de preferat ca 
în Regulament să nu se prevadă expunerea sicriilor şi a crucilor. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că nici dânsul nu doreşte acest lucru 
şi se va reglementa. 

Doamna consilier Sim Mihaela Dorina propune să se facă panouri publicitare. 
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că trebuie să fie atenŃi atunci cînd 

se acordă autorizaŃia de funcŃionare, pe parcurs vor mai exista modificări la acest 
Regulament. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de Raportul Compartimentului comercial 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 16 voturi „pentru”, 1 
consilier absent motivat(Benea-Răpcău AncuŃa Florentina) se adoptă   Hotărârea 
nr.93/2010 pentru  aprobarea Regulamentului privind amplasarea de panouri 
publicitare mobile şi expunerea produselor comerciale pe domeniul public şi 
privat al municipiului Brad. 
 
           Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei 
nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 79/2010 privind aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, 
pentru instituŃiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea 
Consiliuluilocal al municipiului Brad. 

 



Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  
          Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin Hotărârea Consiliului local 
Brad nr. 13/28.02.2005 s-a înfiinŃat Serviciul Public Comunitar Local de EvidenŃă a 
Persoanelor în subordinea Consiliului local al municipiului Brad care a funcŃionat cu 
două compartimente – STARE CIVILĂ cu 2 posturi ocupate de Coşobea Victoria 
Crina şi Morar Eugenia şi EVIDENłA PERSOANELOR 4 posturi ocupate  de: 
  - consilier juridic Trifa Doriana 
  - inspector Păun Daniela 
  - referent de specialitate Zăvoeanu Rodica 
  - referent Teocan Delia – detaşată 
  Ca urmare a apariŃiei O.U.G. nr. 63/2010, InstituŃia Prefectului JudeŃului 
Hunedoara a comunicat Primăriei municipiului Brad prin adresa nr. 6794/04.07.2010 
că numărul maxim de posturi la SPCLEP este de 3 posturi. 
  În urma acestei comunicări s-a iniŃiat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Organigramei şi Statului de funcŃii care s-a transmis ANFP Bucureşti spre 
avizare. 
  În statul de funcŃii transmis spre AVIZARE s-au prevăzut pentru 
SPCLEP la poziŃiile nr. 90, 91 şi 92 cele 3 posturi din care : 
 - 1 post de inspector principal la STAREA CIVILĂ – Coşobea Victoria Crina  
- poziŃia 90 
 - 1 post de consilier juridic superior – Trifa Doreana           - 
poziŃia 91 
 - 1 post de referent – detaşat Teocan Delia             - 
poziŃia 92 
  FaŃă de cele de mai sus se propune o modificare a structurii 
Compartimentului de EvidenŃă a Persoanelor în sensul înlocuirii postului de consilier 
juridic superior – Trifa Doreana cu postul de inspector superior -  Păun Daniela, cu 
posibilitatea oferirii doamnei Trifa Doreana a unui post de consilier juridic în aparatul 
de specialitate al primarului care este vacant la poziŃia nr. 48. 
  Totodată a propus modificarea poziŃiei nr. 48 din consilier juridic 
asistent în consilier juridic superior pentru a se putea face mutarea conform art. 91 
din Legea nr. 188/1999 pe post echivalent. 
  Precizează totodată că pentru celelalte 2 posturi reorganizate ocupate de 
Morar Eugenia şi Zăvoeanu Rodica s-a găsit posibilitatea de a li se oferi câte un post 
din cele vacante astfel: 

- pentru Morar Eugenia la Compartimentul autoritate tutelară, secretariat, 
administrativ poziŃia nr. 33  
- pentru Zăvoeanu Rodica la Compartimentul resurse umane poziŃia nr. 51.  

Doamna  consilier Chiş Alexandra  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 referatul Compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Brad.  
          Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot secret  proiectul de hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru” 1 consilier 
absent motivat(Benea-Răpcău AncuŃa Florentina )se adoptă Hotărârea nr. 94/2010 
pentru  modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 79/2010 
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului 
local Brad, pentru instituŃiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea 
Consiliului local al municipiului Brad. 
 
 

5. Discutarea  adresei nr.2631/2010 a SC ACVACALOR SA BRAD - 
domnii consilieri au luat cunoştiinŃă de cele prezentate 

Se trece la următorul punct înscris şi anume:DIVERSE. 
Se înscriu la cuvânt domnii consilieri Mureş Mihai, Sim Mihaela Dorina. 
Domnul primar Florin Cazacu prezintă raportul financiar pentru manifestările 

Zilelor municipiului Brad –ediŃia a IX-a, desfăşurate în perioada 6-8 august 2010, 
precizând că efortul bugetului a fost limitat, existând sponsorizări(27900 lei) şi 
venituri realizate din închirierea terenurilor pe parcursul manifestărilor(9505 lei). 

Domnul consilier Mureş Mihai menŃionează că ar trebui să se facă o scrisoare 
de mulŃumire sponsorilor pentru a fi publicată în ziar , o contrainformare a ceea ce 
scrie în ziarul „Glasul Hunedorean” pentru ca populaŃia să vadă că nu s-au cheltuit 2 
miliarde de lei cu ocazia acestor manifestări. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că numai cu bani extrabugetari nu s-
au putut organiza Zilele municipiului Brad, ci a fost nevoie şi de sponsorizări, bani 
obŃinuŃi în urma închirierilor de spaŃii. 

Doamna consilier Sim Mihaela Dorina întreabă de ce se ia iluminatul public în 
cartierul Botău după ora 24? 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că s-au luat măsuri pentru toate 
străzile mai mici pentru reducerea cheltuielilor la energia electrică pe timpul nopŃii. 

Domnul primar Florin Cazacu aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri că, în 
perioada 18 august-31 august 2010 va fi în concediu de odihnă, cu posibilitatea 



prelungirii acestuia, dacă va fi cazul, fiind înlocuit de drept de către domnul 
viceprimar-Circo Aurel Vasile. 

Nemaifiind alte discuŃii referitoare la punctele inscrise pe Ordinea de zi, 
domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările şedinŃei ordinare din data de 
10.08.2010. 

 
 

Brad, 10.08. 2010 
 
 
 

 
      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                                                                   
           Leaha Ştefan Dorel                                Secretar   
                                                                                                        EPURE AGNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


