ROM ÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 19 octombrie 2007 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 19 octombrie 2007 s-a făcut în data de 12.10.2007 prin DispoziŃia nr.
2440/12.10.2007 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi 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 12.10.2007 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 invitaŃi au participat – domnul Dărău Gheorghe – director al SC
Acvacalor SA, doamna Vârdea Laura - contabil şef la SC Acvacalor SA Brad şi
domnul Fărău Horia inginer la 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 28.09.2007 care s-a aprobat fără obiecŃii cu unanimitate de voturi .
În continuare doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul consilier Savu
Vasile să ocupe loc în prezidiu şi să preia conducerea lucrărilor şedinŃei avându-se în
vedere că a fost ales preşedinte de şedinŃă în cursul lunii septembrie .
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 circulaŃia autovehiculelor destinate transportului
de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Brad
–iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul
locativ de stat către actualii chiriaşi – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al
municipiului Brad, judeŃul Hunedoara – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice
,,Alimentare cu apă a consumatorilor de pe str. Ion Luca Caragiale Brad”- iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice
,,Alimentare cu apă a consumatorilor de pe str. Gura Ruzii Brad”- iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
7. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 12903/2007 a A.N.R.S.C. Bucureşti ( Decizia nr. 90/2007)
- adresa nr. 3341/2007 a SC ACVACALOR SA BRAD
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
după proiectul de hotărâre nr. 6 a următorului:
- Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a Anaxei aparŃinând
Bibliotecii « Gheorghe Pârvu » din Brad pentru amenajarea unui atelier de
croitorie.
Iar după punctul 7 care a devenit punctul 8 a următoarelor :
- Adresa nr. 2286/15.10.2007 a SC Apaprod SA Deva- CED Brad ;
- Cererea nr. 13339/15.10.2007 a AsociaŃiei foştilor lucrători ai Exploatării
Miniere Barza.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi cu
completările aduse care este aprobat cu 17 voturi « pentru ».
Se trece la primul punct înscris pe ordinea de zi Proiect 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
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, impozite şi taxe locale şi de
raportul Compartimentului Audit Intern 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 în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru”,
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1abŃinere (Hărăguş Ioan) se adoptă Hotărârea nr.117/2007 privind rectificarea
bugetului municipiului Brad pe anul 2007.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind circulaŃia
autovehiculelor destinate transportului de mărfuri cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 3,5 tone 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 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
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 Costina Ionel Zeno propune ca amendament modificarea
titlului Anexei nr. 1 astfel încât să devină: „Lista cu străzile pe care circulaŃia cu
vehicule peste 3,5 tone este permisă în condiŃiile prezentei hotărâri”.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării amendamentul propus de către
domnul consilier Costina Ionel Zeno – care se aprobă 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 în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru”, 1
abŃinere (Hărăguş Ioan) se adoptă Hotărârea nr. 118/2007 privind circulaŃia
autovehiculelor destinate transportului de mărfuri cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării
unor apartamente 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 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 Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei pentru
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care
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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 Ciur Gheorghe doreşte să precizeze că în documentaŃiile
depuse de către SC Acvacalor SA Brad printre altele este un contract de închiriere
încheiat în luna septembrie a anului în curs iar dumnealui doreşte să i se precizeze
cum este posibilă vânzarea acelui apartament după numai o lună de deŃinere cu chirie.
Doamna secretar Epure Agnes precizează că persoana în cauză a deŃinut
apartamentul respectiv cu chirie de peste 20 de ani iar acest ultim contract de
închiriere este datat cu luna septembrie datorită schimbării numelui chiriaşei.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii 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 16 voturi
„pentru”, 1 abŃinere (Hărăguş Ioan) se adoptă Hotărârea nr.119/2007 privind
aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii
chiriaşi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind constituirea
Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului 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 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 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 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 Compartimentului juridic 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 abŃinere
(Hărăguş Ioan) se adoptă Hotărârea nr.120/2007 privind constituirea Consiliului
Comunitar Consultativ al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
DocumentaŃiei tehnico-economice ,,Alimentare cu apă a consumatorilor de pe str.
Ion Luca Caragiale 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,
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 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 raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii 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
abŃinere(Hărăguş Ioan) se adoptă Hotărârea nr.121/2007 privind aprobarea
DocumentaŃiei tehnico-economice ,,Alimentare cu apă a consumatorilor de pe str.
Ion Luca Caragiale Brad”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
DocumentaŃiei tehnico-economice ,,Alimentare cu apă a consumatorilor de pe str.
Gura Ruzii 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 raportul 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 proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 abŃinere
(Hărăguş Ioan) se adoptă Hotărârea nr.122 /2007 privind aprobarea DocumentaŃiei
tehnico-economice ,,Alimentare cu apă a consumatorilor de pe str. Gura Ruzii
Brad”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin
licitaŃie publică a Anexei aparŃinând Bibliotecii „Gheorghe Pârvu” din Brad
pentru amenajarea unui atelier de croitorie.
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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 consilier Oprinesc Fabian propune ca din comisia de licitaŃie să facă
parte domnul consilier Mureş Mihai- propunere aprobată cu 16 voturi „pentru”.
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.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 abŃinere
(Hărăguş Ioan) se adoptă Hotărârea nr.123 /2007 privind închirierea prin licitaŃie
publică a Anexei aparŃinând Bibliotecii „Gheorghe Pârvu” din Brad pentru
amenajarea unui atelier de croitorie.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Analizarea şi
discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 12903/2007 a A.N.R.S.C. Bucureşti ( Decizia nr. 90/2007) prin care
se stabileşte preŃul local de referinŃă de 55,05 lei/Gj (230,50 lei/Gcal) inclusiv TVA,
cu subvenŃia unitară de 10% propusă de autoritatea administraŃiei publice locale,
pentru energia termică furnizată populaŃiei prin sisteme centralizate precum şi
compensarea unitară de 21,87 lei/Gj ( 91,58 lei G/Gkal. ) inclusiv TVA, pentru
combustibilul folosit pentru producerea de energie termică furnizată populaŃiei prin
sisteme centralizate începând cu 01.01.2008 faŃă de care domnii consilieri au luat
cunoştiinŃă urmând să se stabilească de către Consiliul local preŃul de facturare
începând cu data de 01.01.2008.
- adresa nr. 3341/2007 a SC ACVACALOR SA BRAD prin care SC Acvacalor
SA Brad înaintează Fişa de fundamentare a preŃului la energia termică în vederea
analizei şi modificării acestuia care a fost întocmită pe baza realizărilor, pe elemente
de cheltuieli, din ultimele 12 luni.
Domnul preşedinte de şedinŃă solicită domnilor consilieri acordul pentru a i se
da cuvântul domnului director al SC Acvacalor SA care este prezent în sală .
Domnul Gheorghe Dărău – director al SC Acvacalor SA precizează că pentru a
evidenŃia influenŃa cantităŃii de energie termică vândută asupra preŃului gigacaloriei, sa făcut calculul, în paralel, la aceeaşi cantitate de energie vândută ca în tariful actual
(30000 Gcal). Se observă că dacă se vindeau 30000Gcal, creşterea de preŃ (la nivelul
costurilor realizate în ultimele 12 luni) ar fi fost de 19,8%, creştere justificată de
indicele de inflaŃie cumulat în cei doi ani trecuŃi de la data stabilirii tarifului actual.
Mai menŃionează că, cantitatea de energie termică vândută a fost de doar
18011Gcal în ultimele 12 luni (sezonul rece 2006/2007), fapt care a determinat o
pierdere de 138,06 lei/Gcal.
În altă ordine de idei mai aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri faptul că
pentru a atenua o creştere semnificativă a preŃului gigacaloriei, preŃul propus s-a
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calculat la o cantitate prognozată a fi vândută de 25000Gcal, condiŃii în care preŃul
gigacaloriei creşte cu 29,17%.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno doreşte să i se precizeze dacă acest sistem
centralizat de încălzire este viabil şi are vreun viitor menŃionând că ar fi bine dacă s-ar
face un Studiu de fezabilitate de către o instituŃie specializată.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian doreşte să i se precizeze dacă s-a
calculat pierderea existentă pe conducta termică.
Domnul director al SC Acvacalor precizează că s-a înregistrat o pierdere de
48% mediu anual.
Domnul consilier Ciur Gheorghe doreşte să i se precizeze dacă Punctul Termic
de pe str. Republicii s-a finalizat şi când va fi funcŃional.
Domnul director al SC Acvacalor precizează că s-a obŃinut şi acordul agenŃilor
economici şi este în stare de funcŃionare.
Doamna consilier Sim Mihaela doreşte să i se precizeze dacă se mai aprobă
debranşările de la reŃeaua termică.
Domnul director al SC Acvacalor precizează că data de 15 octombrie a fost data
limită până la care s-au aprobat debranşări.
Domnul primar Florin Cazacu doreşte să i se precizeze de către domnul director
al SC Acvacalor SA data când s-a făcut ultima corectare a preŃului.
Domnul director al SC Acvacalor precizează că ultima corectare a preŃului s-a
făcut la 1 noiembrie 2005.
Domnul primar Florin Cazacu precizează şi totodată răspunde nemulŃumirilor
domnului consilier Costina Ionel Zeno că, cu această centrală în prima iarnă şi anume
2005 nu s-a întrerupt niciodată căldura, în iarna lui 2006 si 2007 s-a întrerupt doar
vreo două după- amieze aşa că nu înŃelege de unde atâtea nemulŃumiri.
Mai menŃionează că într-adevăr vor fi ceva probleme la Colegiul NaŃional
Avram Iancu unde se reînnoieşte conducta dar nu se ştie dacă se poate finalza până la
data de 1 noiembrie 2007.
- adresa nr. 2286/15.10.2007 a SC Apaprod SA Deva –CED Brad prin care se
depune memoriu tehnic privind propunerile de ajustare / modificare a tarifelor la apa
potabilă, canalizare şi epurare în municipiul Brad. Domnul consilier Savu Vasile
pecizează că această ajustare a preŃurilor şi tarifelor este impusă de situaŃia
economico- financiară C.E.D. Brad. Mai precizează că acestea s-au fundamentat în
baza costurilor de producŃie şi exploatare, de întreŃinere şi reparaŃii realizate în lunile
ianuarie, februarie şi martie 2007, care stau la baza Avizului ANRSC nr. 27202/27.08.2007.
Domnul primar Florin Cazacu doreşte să i se precizeze când a fost aprobat
ultimul tarif la apă.
Domnul consilier Savu Vasile precizează că ultima aprobare a tarifului la apă a
fost în luna mai 2006.
- cererea nr. 13339/15.10.2007 a AsociaŃiei foştilor lucrători ai Exploatării
Miniere Barza prin care solicită un spaŃiu cu destinaŃie de sediu unde să-şi poată
desfăşura în condiŃii normale activitatea.
În urma analizării adresei domnii consilieri propun să se analizeze posibilitatea
acordării spaŃiului de la Băile Populare unde şi-a avut sediu de partid PUNR-ul în
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vederea iniŃierii unui proiect de hotărâre în acest sens pentru şedinŃa de consiliu
ordinară de luna viitoare.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume : Diverse
Se înscriu la cuvânt domnii consilieri: Costina Ionel Zeno, Ciur Gheorghe,
Oprinesc Fabian, Medrea Aron şi domnul consilier David Mihai.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno solicită domnului primar Florin Cazacu să
revină cu o nouă adresă la DirecŃia JudeŃeană de Sănătate deoarece cabinetul de
Medicina Muncii a rămas fără medic specialist .
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că ar trebui să se ia unele măsuri
împotriva unor societăŃi care montează diferite surse de internet ş.a. deoarece fac
adevărate prăpăduri pe unde trec pe casa scărilor.
Domnul primar precizază că orice lucrare se face în baza unei autorizaŃii şi cu
acordul proprietarilor.
Domnul consilier Oprinesc Fabian doreşte să i se precizeze când se va tăia
panglica la supermarketul PLUS.
Domnul primar precizează că inaugurarea supermarketului Plus va fi în data de
23 octombrie la ora 13, menŃionând totodată că sunt invitaŃi toŃi domnii consilieri să
participe la această inaugurare.
Domnul consilier Oprinesc Fabian solicită executivului primăriei să se facă ceva
la scările de la magazinul Racova.
Domnul consilier Medrea Aron precizează că ar trebui să se ia măsuri pe str.
Vânătorilor de la casa doctorului Roşu şi până la SC Acvacalor SA Brad în sensul
curăŃirii rigolelor deoarece când plouă nu se mai poate circula pe trotuarul aferent
acestei străzi. Mai menŃionează că sunt pe str. LibertăŃii cămine descoperite total sau
acoperite cu dale de beton .
Domnul consilier David Mihai solicită executivului primăriei să ia măsuri în
vederea amplasării unui indicator cu reducerea vitezei pe tronsonul Goşa - łărăŃel.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 19.10.2007.

Brad 19.10.2007
PREŞEDINTE DE SEDINłĂ

SECRETAR

SAVU VASILE

EPURE AGNES
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