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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 12 martie  2007 cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 
data de 12 martie 2007 s-a făcut în data de 05.03.2007 prin DispoziŃia nr. 
1687/05.03.2007 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al. 3 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001 republicată. 

DispoziŃia a fost adusă la cunoştinŃa 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 07.03.2007 conform tabelului 
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte  la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri locali în funcŃie. 
Au mai participat cei trei delegaŃi săteşti ai satelor aparŃinătoare municipiului 

Brad, angajaŃi ai aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai 
municipiului Brad.  

Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu, domnul viceprimar Circo 
Aurel Vasile şi doamna  Epure Agnes - secretar al municipiului Brad.  

În calitate de invitat a  participat domnul Dărău Gheorghe Marinel– director al 
SC Acvacalor SA Brad. 

Doamna secretar Epure Agnes  declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-
o legal constituită şi supune spre aprobare  procesul verbal al şedinŃei ordinare din data 
de 26.02.2007 care s-a aprobat fără obiecŃii cu 17 voturi „pentru” . 

În continuare doamna secretar Epure Agnes îi invită pe domnii consilieri să facă 
propuneri pentru alegerea noului preşedinte de şedinŃă deoarece domnul consilier 
Lazăr Felician a condus lucrările şedinŃei Consiliului local al municipiului Brad trei 
luni consecutiv. 

Domnul consilier Oprinesc Fabian propune pe domnul consilier  Mureş Mihai 
să preia conducerea lucrărilor şedinŃei de consiliu avându-se în vedere faptul că 
dumnealui  urmează în ordine alfabetică conform Regulamentului de organizare şi 
funcŃionare al Consiliului local al municipiului Brad - propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi. Domnul consilier Mureş Mihai ocupă loc în prezidiu şi preia 
lucrările şedinŃei. 

Domnul 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 2007 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

2. Proiect de hotărâre  privind alocarea unor sume pentru organizarea 
festivalului concurs naŃional „COMORI FOLCLORICE” ediŃia a XI –a pentru tarafuri 
şi grupuri instrumentale tradiŃionale de muzică populară– iniŃiat de primarul 
municipiului Brad 
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3. Proiect de hotărâre privind modificarea Oganigramei şi a Statutului de 
personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad– iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare la 
poziŃia nr. 154 din Inventarul domeniului public al municipiului Brad – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind  închirierea unui spaŃiu cu altă destinaŃie 
decât aceea de locuinŃă Partidului Noua GeneraŃie – Filiala Hunedoara, OrganizaŃia 
Locală Brad– iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de 
comodat între Parohia Reformată Brad şi Primăria municipiului Brad pentru clădirea 
situată în Brad , str. Horia , nr. 30, înscrisă în CF nr. 91 Brad, nr. top. 103– iniŃiat de 
primarul municipiului Brad 
                    7. Prezentarea scrisorii adresată primarului localităŃii Gaillac de către 
primarul municipiului Brad- Florin Cazacu. 
                        8. Diverse. 
  Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă mai sunt ceva modificări sau 
completări la Proiectul Ordinii de zi. 

Domnul primar Florin Cazacu solicită introducerea în Proiectul Ordinii de zi  a:  
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 
pe anul 2007 pentru municipiul Brad   
- Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din 

domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase 
sezoniere.   

-Adresa nr.646/08.03.2007 a SC Acvacalor SA Brad .  
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi cu  

completările aduse care este aprobat cu 17 voturi « pentru ». 
 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 

municipiului Brad pe anul 2007. 
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 consilier Oprinesc Fabian 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 Radovici Teofil Emilian 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 
Lazăr Felician 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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Domnul 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.  

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”,  
se adoptă Hotărârea nr.26/2007 privind rectificarea bugetului municipiului Brad 
pe anul 2007. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unor sume 
pentru organizarea festivalului concurs naŃional „COMORI FOLCLORICE” 
ediŃia a XI –a pentru tarafuri şi grupuri instrumentale tradiŃionale de muzică 
populară. 

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 consilier Oprinesc Fabian 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 Radovici Teofil Emilian 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 
Lazăr Felician 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 cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier Ciur Gheorghe doreşte să i se precizeze dacă Consiliul 
JudeŃean Hunedoara sau DirecŃia pentru Cultură şi Culte alocă ceva bani pentru 
susŃinerea acestui festival precizând totodată că ar trebui să se facă demersuri către 
Consiliul JudeŃean Hunedoara în vederea obŃinerii de fonduri. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că demersuri în acest sens s-au făcut 
încă de la data de 28.02.2006 dar  nu s-au alocat fonduri cum de altfel nu s-au mai 
alocat din anul 2005. 

Doamna consilier Cobori Sorina Gabriela precizează că dânsa cunoaşte faptul 
că se pot înainta la Consiliul JudeŃean proiecte de hotărâre în vederea obŃinerii de 
fonduri pentru susŃinerea acestor festivaluri dar totodată mai precizează că  aceste 
fonduri se alocă doar fundaŃiilor, asociaŃiilor şi cluburilor. 

Doamna director a Casei de Cultură Brad- Bianca Leucian precizează că încă 
din anul 2005 aceste manifestări au fost scoase din calendarul judeŃului şi nu s-au mai 
alocat fonduri aşa cum se făcea până în anul 2005 când Consiliul judeŃean aloca 50% 
din necesar.  
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Serviciului buget, finanŃe, contablitate, impozite şi taxe 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 în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru” 
se adoptă Hotărârea nr. 27/2007 privind alocarea unor sume pentru organizarea 
festivalului concurs naŃional „COMORI FOLCLORICE” ediŃia a XI –a pentru 
tarafuri şi grupuri instrumentale tradiŃionale de muzică populară. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea 

Oganigramei şi a Statutului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al 
primarului 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. Precizează că proiectul de hotărâre a fost transmis A.F.P Bucureşti şi s-a 
dat avizul favorabilcu nr.007852/06.03.2007. 

Domnul consilier Oprinesc Fabian 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 Radovici Teofil Emilian 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 
Lazăr Felician 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. 

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”, 
se adoptă Hotărârea nr. 28/2007 privind modificarea Oganigramei şi a Statutului 
de funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad . 

  
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea poziŃiei 

nr. 154 din Inventarul domeniului public 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 consilier Oprinesc Fabian 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 Lazăr Felician 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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  raportul  Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  
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Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  17 voturi „pentru” se adoptă 
Hotărârea nr.29/2007 privind modificarea poziŃiei nr.154 din Inventarul 
domeniului public al municipiului Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea unui spaŃiu 

cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă Partidului Noua GeneraŃie – Filiala 
Hunedoara, OrganizaŃia Locală 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 consilier Oprinesc Fabian 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 Lazăr Felician 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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului Patrimoniu 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 17 voturi „pentru”  se adoptă  
Hotărârea nr. 30/2007 privind închirierea unui spaŃiu cu altă destinaŃie decât 
aceea de locuinŃă Partidului Noua GeneraŃie – Filiala Hunedoara, OrganizaŃia 
Locală Brad.  

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 

unui Contract de comodat între Parohia Reformată Brad şi Primăria 
municipiului Brad pentru clădirea situată în Brad , str. Horia , nr. 30, înscrisă în 
CF nr. 91 Brad, nr. top. 103.  
  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 consilier Oprinesc Fabian 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 Radovici Teofil Emilian 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 
Lazăr Felician 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 cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 
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Domnul consilier Hărăguş Ioan întreabă că de ce trebuie să se încheie acest 
contract de comodat cu Biserica Reformată din moment ce legiuitorul prevede că 
proprietarul are obligaŃia să preia imobilul si să-i menŃină destinaŃia 5 ani. 

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că acest proiect de hotărâre este legal 
dar nu ştie cât este de oportun iar din punctul dumnealui de vedere este mai bine să se 
predea clădirea  aşa cum se află la ora actuală. 

Domnul consilier Radovici Emilian Teofil solicită doamnei secretar a 
municipiului Brad – Epure Agnes să explice noŃiunea de comodat şi doreşte să 
cunoască ce efecte ar avea neîncheierea acestui contract din punct de vedere juridic. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că, contractul de comodat este un 
contract gratuit, este legal întrucât este în conformitate cu Codul Civil.  

În altă ordine de idei mai menŃionează că în anul 2003 când Biserica Reformată 
a început demersurile pentru preluarea acestui imobil de la Comisia specială de 
retrocedare a bunurilor imobile Bucureşti s-a cerut situaŃia juridică a imobilului, fapt 
pentru care Primăria Brad a precizat că destinaŃia imobilului este de locuinŃe sociale  
având încheiate 10 contracte de închiriere în acest sens. 

MenŃionează că în baza Deciziei 666/23.12.2005 emisă de către Comisia 
specială de retrocedare a bunurilor imobile Bucureşti, Primăria Brad  a constituit o 
comisie de predare –primire a imobilului. ReprezentanŃii Bisericii Reformate având în 
vedere starea degradantă a  clădirii,  posibilităŃile reduse de întreŃinere a clădirii 
precum şi numărul mare de chiriaşi au făcut o ofertă instituŃiei noastre de preluare a 
folosinŃei clădirii până în anul 2010, ofertă care a fost discutată în cadrul sedinŃei 
Consiliului local din luna februarie 2007 şi s-a reluat în momentul de faŃă în contextul 
unui proiect de hotărâre. 

Mai subliniază faptul  că în conformitate cu OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 
nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparŃinut cultelor 
religioase din Romania proprietarul în momentul preluării imobilului are obligaŃia de a 
prelua şi chiriaşii pe o perioadă de 5 ani de la data redobândirii proprietăŃii- în cazul de 
faŃă până la data de 23.12.2010 având în vedere că imobilul a fost retrocedat în data de 
23.12.2005. 

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. 

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 10 voturi „împotrivă” (Hărăguş 
Ioan, Lazăr Felician, Savu Vasile, Bălău Nicolae, Medrea Aron, Mureş Mihai, 
Oprinesc Fabian, Hărăguş Marin Constantin, Radovici Emilian Teofil, Duşan 
Gheorghe Adrian), 7 abŃineri (Sim Mihaela, Gligor Dorin Oliviu, David Mihai, Cobori 
Sorina Gabriela, Ciur Gheorghe, Costina Ionel Zeno, Kiszely Fabius Tiberiu) NU 
TRECE proiectul de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Contract de 
comodat între Parohia Reformată Brad şi Primăria municipiului Brad pentru 
clădirea situată în Brad , str. Horia , nr. 30, înscrisă în CF nr. 91 Brad, nr. top. 
103. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind aprobarea bugetului 
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007 pentru municipiul Brad  . 
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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 consilier Oprinesc Fabian 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 Radovici Teofil Emilian 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 
Lazăr Felician 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 cu privire la proiectul 
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 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea nr. 
31/2007 privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 
2007 pentru municipiul Brad.   

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind închirierea prin 

licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al municipiului Brad în 
vederea amenajării unor terase sezoniere   . 

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 consilier Oprinesc Fabian 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 Lazăr Felician 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 cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 

Domnul consilier Oprinesc Fabian propune ca din comisia de licitaŃie să facă 
parte domnul consilier Mureş Mihai- propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Compartimentului Patrimoniu 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 17 voturi „pentru” se adoptă 
Hotărârea nr. 32/2007 privind  închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din 



 8 

domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase 
sezoniere    
 
 Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi  iar domnul primar Florin 
Cazacu prezintă domnilor consilieri Scrisoarea adresată primarului localităŃii Gaillac 
întrebându-i totodată dacă mai au ceva completări de adus. Domnii consilieri sunt de 
acord cu cele prezentate. 
 Precizează că doreşte o înfrăŃire cu această localitate. 

Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume adresa 
nr.646/08.03.2007 a SC Acvacalor SA Brad .  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că acest studiu privind eficienŃa 
economică  a lucrărilor de retehnologizare şi modernizare executate la Centrala 
Termică Gura Barza în anul 2006 trebuie să facă obiectul unui punct de pe ordinea de 
zi a şedinŃei AGA a SC ACVACALOR SA BRAD care va avea loc în data de 14.03. 
2007 şi solicită ca fiecărui consilier să-i fie înmânată o copie xerox cu acest Studiu. 
  
  Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume punctul Diverse. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt. 
Domnul primar Florin Cazacu aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri cererea 

dânsului de concediu legal pentru perioada 14.03.2007 – 28.03.2007. 
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 

şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 12. 03.2007. 
  
                
 
 
   Brad, 12.03.2007 
               
 
 
 
              PREŞEDINTE DE SEDINłĂ 
                                                                                                                      SECRETAR                                                                       
                 MUREŞ MIHAI                                        

                                                                                                      EPURE AGNES  
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