ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES–VERBAL

încheiat azi, 11 februarie 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 11 februarie 2010 prin DispoziŃia nr. 284/11.02.2010 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 11.02.2010.
La şedinŃă au fost prezenŃi 15 consilieri locali din cei 17 în funcŃie, 2 consilieri
fiind absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu şi Costina Ionel Zeno).
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes
– secretar al municipiului Brad.
În calitate de invitaŃi au participat domnii directori de la unităŃile de învăŃământ
din municipiul Brad precum şi reprezentanŃii Sindicatelor.
Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei de consiliu,
considerând-o legal constituită şi îl invită pe domnul consilier Hărăguş Marin
Constantin – care a fost ales preşedinte de şedinŃă în cursul lunii decembrie 2009 să
preia conducerea lucrărilor şedinŃei de consiliu.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire
proiectului ordinii de zi:
1. Analizarea adresei nr. 564/08.02.2010 a Inspectoratului Şcolar al judeŃului
Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul ordinii de zi care se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea adresei nr. 564/08.02.2010 a Inspectoratului Şcolar al
judeŃului Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar, Florin Cazacu,
pentru a prezenta adresa supusă dezbaterii.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin această adresă se solicită
avizul consultativ al Consiliului local al municipiului Brad cu privire la comasarea
unităŃilor de învăŃământ din municipiul Brad în sensul rămânerii doar a două unităŃi
de învăŃământ cu personalitate juridică Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad
care să cuprindă ŞC. Gen. Cls I-VIII Mircea Sântimbreanu, Şc. Gen. Cls. I-IV Valea
Bradului, Şcoala Gen. Cls I- VIII Horea, Cloşca şi Crişan, Şc. Gen. Cls. 1-4 Ruda
Brad şi Şc. Gen. Cls. I-IV łărăŃel şi GrădiniŃa cu Program Prelungit Floare de
ColŃ Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă solicită însrierea la cuvânt .
Se înscriu la cuvânt domnii consilieri: Ciur Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai,
Duşan Gheorghe Adrian şi domnul consilier Radovici Emilian Teofil.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că această adresă ar fi trebuit să
fie adusă la cunoştinŃă în primul rând unităŃilor de învăŃământ şi doar ulterior să fie

înaintată Consiliului local. Mai menŃionează că în municipiul Brad fiecare şcoală are
peste 500 de elevi, bugetarea acestor şcoli se încadrează perfect, efectivele pe clase se
încadrează legal, fapt pentru care în municipiul Brad pot fi înfiinŃate trei unităŃi cu
personalitate juridică.
Domnul consilier Ciur Gheorghe mai precizează că e aproape imposibil să
conduci o unitate cu 2000 de elevi motivând că în primul rând se va pierde identitatea
şcolii brădene şi nici nu se va mai putea vorbi despre performanŃă şi calitate.
Domnul consilier Ştefan Bogdan precizează că în primul rând o eventuală
comasare a unităŃilor de învăŃământ va însemna o mare pierdere de proiecte care se
află în derulare.
Mai precizează că în spatele unor astfel de acŃiuni se află o reducere masivă de
posturi. MenŃionează că în urma unui concurs de reduceri de posturi vor pleca
profesori calificaŃi, specialişti care nu au avut posibilităŃi în primul rând financiare
de a publica o carte, de a urma un master ...
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că dumnealui nu este de
acord cu comasarea unităŃilor de învăŃământ, că Inspectoratul Şcolar este neinformat
deoarece unităŃile de învăŃământ din municipiul Brad se încadrează din punct de
vedere legal şi nu trebuie să ne lăsăm antrenaŃi într-o decizie politică.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că prin adresa înaintată
de către Inspectoratul Şcolar Hunedoara nu se mai dă posibilitatea unei păreri
deoarece ei AU STABILIT deja. Îşi exprimă şi dumnealui nemulŃumirea faŃă de
faptul că această adresă nu a fost mai întâi înaintată unităŃilor şcolare. Ar fi trebuit să
vină cu motivarea celor stabilite, dar ei nu vin cu nici o motivare iar municipiul Brad
întruneşte condiŃiile legale pentru a avea trei unităŃi de învăŃământ cu personalitate
juridică.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că merită să se poarte discuŃii cu
Inspectoratul Şcolar Hunedoara, sens în care propune ca o comisie formată directorii
unităŃilor de învăŃământ, reprezentanŃi ai sindicatului la nivel de unităŃi de
învăŃământ şi domnul Paul Rusu – reprezentantul Sindicatului ÎnvăŃământ
Preuniversitar al judeŃului Hunedoara, un reprezentant al profesorilor - domnul
consilier Ciur Gheorghe precum şi un reprezentant al părinŃilor dacă este cazul să se
deplaseze cât mai urgent în audienŃă la domnul inspector şcolar general în audienŃă.
În continuare domnul preşedinte de şedinŃă solicită domnilor consilieri acordul
pentru a li se da cuvântul directorilor de unităŃi şcolare care sunt prezenŃi în salăsolicitare aprobată cu unanimitate de voturi.
Doamna Intotero Natalia – director al Şcolii generale „Horea, Cloşca şi
Crişan” Brad precizează că în urma consultării Consiliului Profesoral , a Comisiei
Paritare şi a Comitetului Reprezentativ al PărinŃilor cât şi a consultării cu lşiderii de
sindicat s-a ajuns la concluzia că pentru Şcoala Generală „Horea, Cloşca şi Crişan”
Brad nu este benefică această restructurare din mai multe motive:
- se încadrează în bugetul cost/elev şi se va încadra şi în viitor;
- are iniŃiate proiecte de finanŃare pentru dotare iar schimbarea titulaturii ar
determina pierderea acestor proiecte;
- managementul unic în urma restructurării celor trei şcoli ar influenŃa negativ
procesul didactic atât sub aspectul de dişciplină al elevilor şi a personalului angajat,
cât şi a calităŃii prestaŃiei cadrelor didactice la clasă, ceea ce ar avea un impact
negativ asupra formării elevilor.
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Doamna director mai menŃionează că având în vedere aceste considerente s-au
propus următoarele: reducerea unui post de învăŃător, un post de educator, 0,5 post
îngrijitor, 0,1 post limba engleză de la Şcoala Valea Brad în total 2,61 posturi. Mai
precizează că aceste posturi au fost date în Planul de şcolarizare 2010-2011 cu
viabilitate de un an, după care intrau în reducere, cu precizarea că pe aceste posturi
funcŃionează un pensionar şi un suplinitor calificat ba mai mult această restructurare
nu afectează cadrele didactice titulare din unitate.
Domnul Suciu Ovidiu – director al Şcolii Generale „Mircea Sântimbreanu”
Brad precizează că urmare a restructurării reŃelei şcolare, cadrele didactice de la
Şcoala Generală „Mircea Sântimbreanu” Brad propun spre aprobare restructurarea
următoarelor posturi: 2 posturi de femei de serviciu din care una este la cumul,
pensie+salariu, 1 post secretar (pensionare a doamnei Cioflica Ileana, începând cu 1
septembrie 2010), 1 post de învăŃător (prin desfiinŃarea Şcolii din Ruda Brad), ½
bibliotecar, 1 post învăŃător şi 1,5 norme prin comasarea a trei clase de a VI-a, în
două clase. Mai menŃionează că, în total sunt 7 posturi, care nu vor afecta personalul
didactic titular.
Domnul Paşcu Gavrilă - director al Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad
precizează că dacă clasele a IX-a vor rămâne la şcolile generale va fi necesară o
nouă redistribuire a cadrelor didactice, deci Colegiul va rămâne fără şase clase. Mai
menŃionează că în prezent învaŃă la Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad un număr
de 602 elevi care au performanŃe profesionale la un nivel foarte ridicat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că din nefericire pentru municipiul
Brad în ultimele 6 luni de zile Colegiul NaŃional Avram Iancu a fost în opinia
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei extraordinare a Consiliului local al municipiului Brad convocată pentru data
de 11.02.2010.
Brad, 11.02.2010
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ

SECRETAR

Hărăguş Marin Constantin

Epure Agnes
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