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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 18 iulie   2008 cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 
data de 18 iulie 2008 s-a făcut în data de 11.07.2008 prin DispoziŃia nr.2374/11.07.2008 
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 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 11.07.2008 conform tabelului 
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte  la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi  14 consilieri locali din cei 17 consilieri aflaŃi  în 
funcŃie, domnii consilieri (Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai) fiind absenŃi şi 1 
consilier demisionat(Potecă Vasile) 

Au mai participat domnul Leucian Sorin-inginer şef  a S.C.Acvacalor S.A.Brad,  
angajaŃi ai aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai 
municipiului 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 supune spre aprobare  procesul verbal al şedinŃei de constituire a 
Consiliului local  din data de 19 iunie 2008 care s-a  aprobat cu unanimitate de  voturi  

În continuare doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul consilier 
Costina Ionel-Zeno să ocupe loc în prezidiu pentru a conduce lucrările şedinŃei fiind 
ales preşedinte de şedinŃă în cadrul sedinŃei de constituire a Consiliului local al 
municipiului Brad, pentru o perioadă de trei luni. 

Domnul preşedinte de şedinŃă propune ca înainte de a trece la dezbaterea 
punctelor înscrise pe Ordinea de zi, să se Ńină un moment reculegere în memoria 
fostului consilier Bereş Gheorghe-decedat în data de 17.07.2008, propunere acceptată 
cu unanimitae de voturi. 

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

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al 
domnului Potecă Vasile – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
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2. Proiect de hotărâre privind intonarea imnului naŃional al României la 
şedinŃele Consiliului local al municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului 
Brad. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului 
didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de 
muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 
titlului de ,,CetăŃean de onoare” al municipiului Brad – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de cetăŃean de onoare al 
municipiului Brad domnului Adrian Păunescu – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul 
locativ de stat către actualii chiriaşi – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

8. Proiect de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad, EdiŃia a 
VII-a – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice 
din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2008 – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcŃionarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad – 
iniŃiat de primarul municipiului Brad.   

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea zonei unitare de încălzire pentru 
modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) în 
municipiul Brad, jud. Hunedoara – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economică 
,,InstalaŃie electrică şi hidraulică fântână arteziană” în municipiul Brad – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad.  

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 
60/2008  privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate  între  AsociaŃia 
Sportivă ,,Michael Autosport” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

14. Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  
  - adresa nr.3277/2008 a A.N.R.S.C Bucureşti 
  - adresa nr.601556/2008 a Ministerului Economiei şi FinanŃelor 
  - cererea nr.1615/2008 a domnului Leaha Ştefan Dorel – spre luare la 

cunoştinŃă  
  - cererea nr. 1607/2008 a domnului Groza Liviu – spre luare la cunoştinŃă   
15. Diverse. 

 Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt modificări sau completări la 
Proiectul Ordinii de zi. 

Domnul primar Florin Cazacu solicită aprobarea introducerii în Proiectul 
Ordinii de zi  a :   
1. Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
„Modernizare Punct Termic nr.5 şi reŃele aferente , str.Privighetorilor” 
municipiul Brad, judeŃul Hunedoara. 
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Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi cu   
completările aduse care este aprobat cu 14 voturi « pentru », 2 consilieri absenŃi (Bereş 
Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai), 1 consilier demisionat(Potecă Vasile).  

Domnul primar Florin Cazacu solicită Consiliului local al municipiului Brad 
permisiunea ca domnul viceprimar Circo Aurel Vasile care are calitate si de consilier 
local, să ocupe în continuare loc la prezidiu, alături de dumnealui şi preşedintele de 
şedinŃă, cerere aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Se trece la discutarea primului punct însris pe ordinea de zi : Proiectul de 
hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Potecă 
Vasile. 

 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 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 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. 

 Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi 
(Bereş Gheorghe, Ştefab Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat (Potecă Vasile) se 
adoptă Hotărârea nr.94/2008 privind încetarea mandatului de consilier local al 
domnului Potecă Vasile. 

Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi  Proiect de hotărâre 
privind intonarea imnului naŃional al României la şedinŃele Consiliului local 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 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 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 preşedinte de şedinŃă precizează că audierea intonării imnului ar 
presupune şi o Ńinută festivă. 

Domnul primar face cunoscut că imnul naŃional se intonează cu ocazia 
festivităŃilor dar nu s-a gândit şi la o anumită Ńinută în momentul în care a iniŃiat 
proiectul de hotărâre. 

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 14 voturi „pentru”,  2 consilieri 
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absenŃi (Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat (Potecă 
Vasile)  se adoptă Hotărârea nr.95/2008 privind intonarea imnului naŃional al 
României la şedinŃele Consiliului local al municipiului Brad. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor 
băneşti aferente personalului didactic 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 consilier Circo Aurel Vasile 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 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.  

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 14 voturi „pentru”,  
2 consilieri absenŃi (Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat 
(Potecă Vasile) se adoptă Hotărârea nr.96/2008 privind aprobarea drepturilor 
băneşti aferente personalului didactic 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 privind aprobarea 
Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,CetăŃean de onoare” 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 Circo Aurel Vasile 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 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. 
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Domnul consilier Ciur Gheorghe menŃionează că Regulamentul pentru 
acordarea titlului de „CetăŃean de onoare” al municipiului Brad era necesar şi oportun 
mai ales ca elaborarea lui este impusă de Legea nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, dar trebuie să se menŃină un anumit prestigiu la 
acordarea acestui titlu si să nu se acorde cu usurinŃă, tuturor persoanelor care au facut 
o donaŃie  ci numai acelor persoane care au făcut o donaŃie  semnificativă pentru oraş . 

Domnul primar menŃionează că este foarte bine specificat în Regulament care 
sunt condiŃiile care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a i se acorda acel titlu 
care are întradevăr o valoare deosebită şi reprezintă un semn de recunoştinŃă a 
comunităŃii pentru acea persoană care a contribuit cu ceva semnificativ la dezvoltarea 
şi cunoaşterea oraşului. 

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”,  2 consilieri 
absenŃi (Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat (Potecă 
Vasile) se adoptă Hotărârea nr.97/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru 
acordarea titlului de ,,CetăŃean de onoare” al municipiului Brad. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind conferirea Titlului de 
cetăŃean de onoare al municipiului Brad domnului Adrian Păunescu. 

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 Circo Aurel Vasile 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 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 în calitatea sa de Preşedinte al Comisiei pentru 
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  dă 
citire Referatului comisiei. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că domnul Adrian Păunescu este o 
personalitate controversată, dar pentru municipiul Brad a făcut foarte multe,  a sprijinit 
comunitatea în rezolvarea unor probleme importante fapt pentru care consideră că 
merită acordarea titlului de cetăŃean de onoare a municipiului Brad. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că îi va înmâna personal hotărârea de 
cetăŃean de onoare la Bucureşti cu ocazia zilei de naştere a poetului, si că ar dori o 
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derogare de la Regulamentul pentru acordarea titlului de „CetăŃean de onoare”, 
întrucât ar dori să-i înmâneze diploma de cetăŃean de onoare în cadrul serbării  
„Zilelor municipiului Brad” din cursul lunii august 2008. 

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  12 voturi „pentru”, 2 abŃineri 
(Oprişa Ioan Florin, Uibariu Maria Lăcrămioara), 2 consilieri absenŃi ( Bereş 
Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat (Potecă Vasile) se adoptă 
Hotărârea nr.98/2008 privind conferirea Titlului de cetăŃean de onoare al 
municipiului Brad domnului Adrian Păunescu. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării 
unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi. 

 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 Circo Aurel Vasile 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 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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Biroului urbanism amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  

Domnul preşedinte de şedinŃă întreaba 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 şi cu voturi 14 „pentru”, 2 consilieri absenŃi 
( Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat (Potecă Vasile)   se 
adoptă Hotărârea nr.99/2008 privind aprobarea vânzării unui apartament din 
fondul locativ de stat către actualii chiriaşi. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind trecerea unor bunuri 
din domeniul public în domeniul 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 consilier Circo Aurel Vasile 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 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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 
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Domnul preşedinte solicită domnilor consilieri să facă propuneri pentru 
completarea Comisiei care va proceda la scoaterea din funcŃiune şi valorificarea 
echipamentelor aferente punctului termic nr.5. 

Domnul consilier Hărăguş Marin Constantin propune ca din comisie să facă 
parte doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara, propunere adoptată cu unanimitate 
de voturi. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că punctul termic nr.5 este 
cuprins într-un plan de modernizarea iar pentru a se putea valorifica echipamentele 
aferente, prin casare sau dezactivare, acestea trebuie trecute din domeniul public al 
municipiului Brad în domeniul privat.  
 Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 

şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru” 2 consilieri absenŃi 
( Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat (Potecă Vasile) se 
adoptă  Hotărârea nr. 100/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local 
Brad privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Brad. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre 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 consilier Circo Aurel Vasile 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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului juridic şi Compartimentul agricol şi cadastru din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

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

Domnul preşedinte de şedinŃă propune completarea Comisiei de organizarea 
sărbătoririi Zilelor municipiului Brad, cu cei patru preşedinŃi de comisii. 

Domnul consilier Mureş Mihai preşedintele Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor menŃionează că dumnealui nu este în acea perioadă în localitate şi propune 
ca în locul dumnealui să fie desemnat domnul consilier Podaru Vasile. 

Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerile făcute care se adoptă cu 
unanimitate de voturi. 
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Domnul consilier Ciur Gheorghe doreşte ca la sărbătorirea „Zilelor municipiului 
Brad „ să se pună un accent deosebit pe specificul zonei, ceva care să individualizeze 
acele sărbători, eventual un târg al meşteşugarilor. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că ar dori să i se precizeze daca 
sărbătorirea zilelor municipiului Brad se vor face în fiecare an în luna august pentru a 
sti cum să-şi planifice concediu sau fiecare mai are şi alte treburi si atunci ar Ńine cont 
si de aceasta sărbătoare. 

În altă ordine de idei domnul preşedinte de şedinŃă precizează că la sărbătorirea 
Zilelor municipiului Brad să se vină cu ceva nou, ceva specific zonei aşa cum sunt 
individualizate serbările de la Sighişoara, Hunedoara, Sibiu. 

Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că ar dori ca sărbătorirea Zilelor 
municipiului Brad să se Ńină de regulă în luna august deoarece primăvara nici timpul 
nu este prea favorabil, şi se încep tot felul de lucrări în oraş, iar în luna august se poate 
face un bilanŃ al activităŃii, se va lega această sărbătoare şi de o altă serbare 
creştinească sărbătoarea  Sfintei  Marii. 

În ceea ce priveşte noutatile serbărilor este foarte greu ca în fiecare an să se vină 
cu ceva nou şi invită pe membrii comisiei si pe ceilalŃi domni consilieri să vină cu 
propuneri concrete în acest sens. 

 Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri 
absenŃi ( Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat (Potecă 
Vasile) se adoptă Hotărârea nr.101/2008 privind sărbătorirea Zilelor municipiului 
Brad, EdiŃia a VII-a. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind  aprobarea Planului 
de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru 
anul 2008. 

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 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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului Resurse umane 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  voturi 14 „pentru” 2 
consilieri absenŃi ( Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat 
(Potecă Vasile)  se adoptă  Hotărârea nr.102/2008 privind  aprobarea Planului de 
ocupare a funcŃiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 
2008. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcŃionarea aparatului de specialitate al 
primarului municipiului 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 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 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. 

 Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru” , 2 consilieri 
absenŃi ( Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat (Potecă 
Vasile)  se adoptă  Hotărârea nr.103/2008 privind aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi funcŃionarea aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind stabilirea zonei 
unitare de încălzire pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizată 
cu energie termică (SACET) în municipiul Brad, jud. Hunedoara 

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 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 preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Serviciului public de gospodărire comunală  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 Kiszely Fabius Tiberiu  precizează că este bine că se mai 
modernizează un punct termic care este cuprins în zona unitară de încălzire dar doreşte 
să i se precizeze ce se întâmplă cu modalitatea de încălzire a Spitalului municipal Brad 
şi eventual a Colegiului NaŃional Avram Iancu Brad. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile menŃionează că s-a aprobat Regulamentul 
pentru implementarea Programului „Termoficare 2006-2015, căldură şi confort”., iar 
pentru a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru realizarea lucrărilor 
de modernizarea a sistemului centralizat de termoficare, trebuie îndeplinite simultan 
condiŃiile de eligibilitate reglementate prin regulament, iar condiŃia a 10-a era 
stabilirea „zonei unitare de încălzire „ pentru care se promovează o singură soluŃie de 
încălzire, respectiv încălzirea în sistem centralizat. 

Zona unitară de încălzire în municipiul Brad cuprinde 138 de blocuri, 246 agenŃi 
economici şi 17 instituŃii publice, care va beneficia de 60% cofinanŃare de la bugetul 
de stat prin bugetul MIRA, care se află deja în derulare pentru anul 2008 şi pentru care 
este absolut necesar alocarea si de fonduri proprii pentru modernizarea SACET , astfel 
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împreună cu cofinanŃarea de la bugetul de stat, vor conduce la reducerea costurilor 
pentru gigacalorie, se vor reduce pierderile tehnologice în reŃea. 

În ceea ce priveşte sistemul de încălzire al Colegiului NaŃional Avram Iancu, 
acesta este deja pus la punct si nu se va schimba, investiŃia a fost de  6 miliarde şi  
trebuie amortizată în timp. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian doreşte să i se precizeze dacă prin 
implementarea Programului Termoficare 2006-2015, căldură şi confort, li se vor da 
voie altor agenŃi economici, de exemplu, magazinul PLUS, să aibe un alt sistem de 
incălzire. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că nu se pune problema, se pot 
da aprobare pentru alt sistem de încălzire, întrucât aceşti agenŃi economici nu sunt 
cuprinşi în „zona unitară de încălzire”. 

 Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 14 „pentru”, 2 consilieri 
absenŃi ( Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat (Potecă 
Vasile)  se adoptă  Hotărârea nr.104/2008 privind stabilirea zonei unitare de 
încălzire pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie 
termică (SACET) în municipiul Brad, jud. Hunedoara. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
DocumentaŃiei tehnico-economică ,,InstalaŃie electrică şi hidraulică fântână 
arteziană” în municipiul 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 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 preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Biroului urbanism amenajarea teritoriului, investiŃii şi Serviciul 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 şi cu 14 voturi „pentru” 2 consilieri absenŃi 
( Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat (Potecă Vasile)  se 
adoptă Hotărârea nr.105/2008 privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-
economică ,,InstalaŃie electrică şi hidraulică fântână arteziană” în municipiul 
Brad. 
 Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului local Brad nr. 60/2008  privind aprobarea încheierii unui contract de 
publicitate  între  AsociaŃia Sportivă ,,Michael Autosport” Brad şi Consiliul local 
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.  
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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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Serviciul 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.  

Domnul consilier Mureş Mihai solicită să i se precizeze ce fel de reclamă este 
acela de a scrie numele Consiliului local al municipiului Brad şi Primăria municipiului 
Brad şi cum contribuie la cunoaşterea municipiului.În altă ordine de idei consideră că 
ar fi bine ca alaturi de numele instituŃiei să fie trecut un obiectiv din municipiu Brad. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian doreşte ca domnul Mihai Cîmpeanu 
să prezinte o justificare pentru ce doreşte suplimentarea fondurilor alocate. 

Domnul primar Florin Cazacu menŃionează ca executivul primăriei să facă o 
adresă către AsociaŃia Sportivă „Michael Autosport” Brad prin care să se solicite un 
raport cu privire la competiŃiile la care a participat, performanŃele obŃinute, precum şi 
cheltuielile înregistrate. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că domnul Cîmpeanu are nişte 
rezultate surprinzător de bune, automobilismul este un sport foarte costisitor iar faptul 
că numele Primăriei municipiului Brad şi al Consiliului local al municipiului Brad 
sunt trecute pe maşina sa de curse si le vede o Ńară intreagă, consideră că este un lucru 
benefic pentru comunitate. 
  Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 

de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri 
absenŃi ( Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat (Potecă 
Vasile) se adoptă Hotărârea nr.106/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
local Brad nr. 60/2008  privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate  
între  AsociaŃia Sportivă ,,Michael Autosport” Brad şi Consiliul local al 
municipiului Brad. 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate „Modernizare Punct Termic nr.5 şi reŃele aferente , 
str.Privighetorilor” municipiul Brad, judeŃul Hunedoara. 

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 Circo Aurel Vasile 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  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.   

Domnul consilier Circo Aurel Vasile menŃionează că investiŃia de modernizarea 
a punctului termic nr.5 este structurat pe 3 ani ,lucrarea de investiŃie este cuprinsă în 
anexa 3 a H.C.L.nr.1/2008 , iar finanŃarea se face în proporŃie de 40% din bugetul 
local şi 60% de la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. 
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 

şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 14„pentru”, 2 consilieri absenŃi 
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( Bereş Gheorghe, Ştefan Bogdan Mihai ), 1 consilier demisionat (Potecă Vasile)  se 
adoptă  Hotărârea nr.107/2008 aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizare 
Punct Termic nr.5 şi reŃele aferente, str.Privighetorilor” municipiul Brad, judeŃul 
Hunedoara. 
 

15. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese: 
 
  - adresa nr.3277/2008 a A.N.R.S.C Bucureşti-prin care se transmite Ordinul 

nr.310/26.05.2008 prin care se aprobă eliberarea autorizaŃiei AutorităŃii de autorizare 
din cadrul Primăriei municipiului Btad, pentru exercitarea atribuŃiilor legale în 
domeniul serviciilor de transport public local-domnii consilieri au luat cunostinŃă 

  - adresa nr.601556/2008 a Ministerului Economiei şi FinanŃelor-prin care 
se aduce la cunoştinŃă faptul că prin H.G.nr.1008/2006 a fost aprobată pentru închidere 
şi ecologizare Mina Barza, iar pe lângă execuŃia lucrărilor de demolare , dezafectare, 
închiderea  lucrărilor trebuia să se realizeze şi obiectivele de amenajare punct turistic 
în subteran, alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici din zona Valea 
Arsului, reabilitarea clădire Muzeul Aurului Brad şi întrucât unele obiective prezintă 
riscuri majore de accidente tehnice şi de mediu s-a hotărât ca sumele să fie 
redistribuite numai pentru realizarea Muzeului Aurului Brad- domnii consilieri au luat 
cunostinŃă fiind de acord cu redistribuirea sumelor pentru Muzeul Aurului Brad. 

  - cererea nr.1615/2008 a domnului Leaha Ştefan Dorel prin care face 
cunoscut faptul că si-a dat demisia din Consiliul de administraŃie al 
S.C.ACVACALOR S.A.Brad, întrucât funcŃia de consilier local în cadrul Consiliului 
local al municipiului Brad este incompatibilă cu funcŃia de membru în cadrul  
Consiliul de administraŃie al S.C.ACVACALOR S.A.Brad – domnii consilieri au luat  
cunoştinŃă  

  - cererea nr. 1607/2008 a domnului Groza Liviu prin care face cunoscut 
faptul că si-a dat demisia din Consiliul de administraŃie al S.C.ACVACALOR 
S.A.Brad, întrucât funcŃia de consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului 
Brad este incompatibilă cu funcŃia de membru în cadrul  Consiliul de administraŃie al 
S.C.ACVACALOR S.A.Brad – domnii consilieri au luat  cunoştinŃă. 

 
16. Diverse 
 
Domnul preşedinte de şedinŃă  doreşte ca pe viitor să se precizeze o dată anume 

când se vor Ńine şedinŃele Consiliului local al municipiului Brad, iar ca iniŃiator de 
proiect să nu fie în exclusivitate domnul primar Florin Cazacu ci să promoveze 
proiecte de hotărâri si domnii consilieri. 

Doamna secretar Epure Agnes menŃionează că în conformitate cu prevederile 
Legii nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare pot iniŃia proiecte de 
hotărâri primarul, consilierii locali cât şi cetăŃeni ai municipiului Brad. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 18.07.2008.      
         Brad, 18.07.2008 
              
        PREŞEDINTE DE SEDINłĂ                                                      SECRETAR 
          COSTINA IONEL ZENO                                                        EPURE AGNES 
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