ROM ÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 20 aprilie 2007 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 20 aprilie 2007 s-a făcut în data de 13.04.2007 prin DispoziŃia nr.
1824/13.04.2007 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 15.04.2007 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 Sorin Leucian– inginer şef al SC
Acvacalor SA Brad şi doamna contabil- şef Laura Vîrdea a 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 12.03.2007 care s-a aprobat fără obiecŃii cu 17 voturi „pentru” .
În continuare doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul consilier Mureş
Mihai să preia conducerea lucrărilor şedinŃei de consiliu avându-se în vedere faptul că
dumnealui a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna martie 2007 - 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 aprobarea contului de încheiere al exerciŃiului
bugetar al bugetului local pe anul 2006 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor( PAAR) în municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită a unei suprafeŃe de 151
mp. teren din domeniul public al municipiului Brad, GrădiniŃei cu Program Normal nr.
2 Brad situată pe str. LibertăŃii bloc CX 34 parter în vederea extinderii spaŃiului de
joacă pentru copii – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, SpaŃiu
comercial, magazii, împrejmuire şi fosă septică” în Brad str. Avram Iancu nr. 47 –
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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
32/2007 privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al
municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a
unei suprafeŃe de teren din municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind revocarea articolelor nr. 1 şi 2 din Hotărârea
Consiliului local Brad nr. 40/2004 şi a articolului I din Hotărârea Consiliului local
Brad nr. 114/2006 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate
între AsociaŃia Sportivă ,, Michael Autosport” Brad şi Primărie municipiului Brad –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume pentru sărbătorirea Zilelor
1,2 şi 9 Mai – Ziua Muncii, Tineretului şi Europei – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
12. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume pentru sărbătorirea Zilei de 1
Iunie 2007 – Ziua Copilului – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
13. Prezentarea Referatului nr. 5317/2007 privind realizarea unor locuri de
refugiu pentru autoturisme în zona Dispensarului Policlinic, pe str. Spitalului şi pe str.
Vânătorilor.
14. Analizarea şi prezentarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 2290/2007 a SC APA PROD SA DEVA
- adresa nr. 1514/2007 a Companiei NaŃionale a Cuprului, Aurului şi Fierului –
MINVEST SA DEVA
- cererea nr. 5117/2007 a SC LILIACUL MULTICOM SRL BRAD
15. 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
următoarelor:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 2
din bl. M1, sc. 1, et. 2, de pe str. 9 Mai, din municipiul Brad fostului chiriaş;
- Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de cooperare între
Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia „Maria” – AsociaŃia Femeilor din
Brad;
- Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de cooperare între Consiliul
local al municipiului Brad şi AsociaŃia Tinerilor pentru Tehnică şi EducaŃie Brad;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de achiziŃii publice pe anul
2007.
- Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie a arcadelor metalice de la cele
30 de solarii situate pe str. Ardealului din municipiul Brad.
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-

Adresa nr. 4071/18.04.2007 a InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara
Cererea nr. 5499/17.04.2007 a domnului Matei Constantin Radu
Scrisoare de intenŃie nr. 5452/17.04.2007 a SC ARTIMA SA
Adresa nr. 5528/18.04.2007 a SC APAPROD SA DEVA
Informarea domnului primar Florin Cazacu
Adresa nr. 1/17.04.2007 a SC Benelux Prest SRL BRAD
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu solicită introducerea în proiectul
ordinii de zi a următoarelor:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2007 al SC ACVACALOR SA BRA;
Proiect de hotărâre privind avizarea actului adiŃional nr. 11/2007 la
Contractul de performanŃă nr. 5345/31.10.2001, a criteriilor de performanŃă
cuantificate şi a obiectivelor de performanŃă pe anul 2007 încheiate între directorul
SC ACVACALOR SA BRAD şi domnul Kiszely Fabius Tiberiu reprezentantul
AGA al 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.
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.33 /2007 privind rectificarea bugetului municipiului Brad
pe anul 2007.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de
încheiere al exerciŃiului bugetar al bugetului local pe anul 2006
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 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.
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. 34/2007 privind aprobarea contului de încheiere al
exerciŃiului bugetar al bugetului local pe anul 2006 .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor( PAAR) 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 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 Biroul AdministraŃie Publică Locală 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 17 voturi „pentru”,
se adoptă Hotărârea nr.35/2007 privind aprobarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor( PAAR) în municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind darea în folosinŃă
gratuită a unei suprafeŃe de 151 mp. teren din domeniul public al municipiului
Brad, GrădiniŃei cu Program Normal nr. 2 Brad situată pe str. LibertăŃii bloc CX
34 parter în vederea extinderii spaŃiului de joacă pentru copii .
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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 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 consilier Ciur Gheorghe propune ca în viitor să se găsească o nouă
locaŃie pentru această GrădiniŃă deoarece spaŃiul în care îşi desfăşoară activitatea este
impropriu.
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 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 36 /2007 privind darea în folosinŃă gratuită a unei suprafeŃe de 151
mp. teren din domeniul public al municipiului Brad, GrădiniŃei cu Program
Normal nr. 2 Brad situată pe str. LibertăŃii bloc CX 34 parter în vederea
extinderii spaŃiului de joacă pentru copi .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ,, SpaŃiu comercial, magazii, împrejmuire şi fosă septică” în
Brad str. Avram Iancu nr. 47 – iniŃiat de primarul 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 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 Kiszely Fabius Tiberiu precizează că dumnealui cunoaşte
faptul că PUD-urile care au incidenŃă asupra drumurilor naŃionale se supun unor
reglementări speciale, fapt pentru care propune să se ceară avizul Drumurilor
NaŃionale.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că drumul nu este preluat , drept
urmare se cere avizul administratorului de drum adică Consiliului local al municipiului
Brad care este administratorul drumului.
Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că avizul Drumurilor
NaŃionale va fi solicitat doar la faza PAC.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Biroul Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad.
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Nemaifiind alte 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. 37/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, SpaŃiu
comercial, magazii, împrejmuire şi fosă septică” în Brad str. Avram Iancu nr. 47
– iniŃiat de primarul municipiului Brad.
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 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 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.
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. 38/2007 privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul
locativ de stat către actualii chiriaşi aprobarea vânzării unui apartament din
fondul locativ de stat către actualii chiriaşi .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 32/2007 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 preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de 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. 39/2007 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
32/2007 privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul
public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat a unei suprafeŃe de teren din 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
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 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 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 40/2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a
unei suprafeŃe de teren din municipiul Brad .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind revocarea art. nr. 1şi 2
din Hotărârea Consiliului local al municipiului Brad nr. 40/2004 şi a art. nr. I.
din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 114/2006.
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 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 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 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 41/2007 privind revocarea art. nr. 1şi 2 din Hotărârea Consiliului
local al municipiului Brad nr. 40/2004 şi a art. nr. I. din Hotărârea Consiliului
local Brad nr. 114/2006.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui contract de publicitate între AsociaŃia Sportivă ,, Michael Autosport” Brad
şi Primărie 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 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, impozite şi taxe locale şi
Compartimentul 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 şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 42/2007 privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate
între AsociaŃia Sportivă ,, Michael Autosport” Brad şi Primărie municipiului
Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unor sume
pentru sărbătorirea Zilelor 1,2 şi 9 Mai – Ziua Muncii, Tineretului şi Europei –
iniŃiat de primarul 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
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 primar Florin Cazacu precizează că această acŃiune va avea loc în
Parcul Tineretului.
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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.
Nemaifiind alte 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. 43/2007 privind alocarea unor sume pentru sărbătorirea Zilelor
1,2 şi 9 Mai – Ziua Muncii, Tineretului şi Europei .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unor sume
pentru sărbătorirea Zilei de 1 Iunie 2007 – Ziua Copilului.
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 propune să se găsească o soluŃie pentru
amenajarea spaŃiului de joacă pentru copii din cartierul unde dumnealui locuieşte
având în vedere că sunt mulŃi copii şi există în momentul de faŃă doar un singur
leagăn şi ar fi un cadou binevenit cu ocazia Zilei copilului.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că se va studia această propunere
menŃionând totodată că există prevederi bugetare în vederea amenajării unui spaŃiu
de joacă pentru copii în incinta Spitalului municipal Brad la pediatrie şi se va lua în
calcul şi locaŃia propusă de dumnealui.
În altă ordine de idei mai aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri faptul că la
această acŃiune vor paricipa ca invitaŃi: Alina Sorescu şi Cove coprezentatorul de la
Surprize -Surprize.
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.
Nemaifiind alte 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. 44/2007 privind alocarea unor sume pentru sărbătorirea Zilei de 1
Iunie 2007 – Ziua Copilului.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 2 din bl. M1, sc. 1, et. 2 de pe str. 9 Mai din
municipiul Brad fostului chiriaş.
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 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 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 45/2007 privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr.
2 din bl. M1, sc. 1, et. 2 de pe str. 9 Mai din municipiul Brad fostului chiriaş.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind încheierea unui
Protocol de cooperare între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia
„Maria”- AsociaŃia Femeilor din 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 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 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 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 46/2007privind încheierea unui Protocol de cooperare între
Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia „Maria”- AsociaŃia Femeilor din
Brad
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al SC ACVACALOR SA BRAD.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului consilier Kiszely Fabius
Tiberiu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
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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, impozite şi taxe 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. 47/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2007 al SC ACVACALOR SA BRAD.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind avizarea actului
adiŃional nr. 11/2007 la contractul de performanŃă cuantificate şi a obiectivelor
de performanŃă pe anul 2007 încheiate între directorul SC ACVACALOR SA
BRAD şi domnul Kiszely Fabius Tiberiu reprezentantul AGA la SC
ACVACALOR SA BRAD.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului consilier Kiszely Fabius
Tiberiu 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 Compartimentului Juridic 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. 48/2007 privind avizarea actului adiŃional nr. 11/2007 la
contractul de performanŃă cuantificate şi a obiectivelor de performanŃă pe anul
2007 încheiate între directorul SC ACVACALOR SA BRAD şi domnul Kiszely
Fabius Tiberiu reprezentantul AGA la SC ACVACALOR SA BRAD.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind încheierea unui
Protocol de cooperare între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia
Tinerilor pentru Tehnică Şi EducaŃie 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 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 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 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 49/2007 privind încheierea unui Protocol de cooperare între
Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia Tinerilor pentru Tehnică şi
EducaŃie Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Programului de achiziŃii publice 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.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
12

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale Şi
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 şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 50/2007 privind aprobarea Programului de achiziŃii publice pe
anul 2007.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie
a arcadelor metalice de la 30 de solarii situate pe str. Ardealului din 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,
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 viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că evaluatorul a supraestimat
valoarea arcadelor fapt pentru care sa refăcut calculul întrucât arcadele nu mai au
suporŃii de întindere a foliei şi s-a ajuns la următoarea calculaŃie . Dacă pentru 1 kg. de
fier fără uzură se vinde cu 4,26 lei pentru 1 kg. de fier cu uzură se vinde cu 3 lei, iar
cumpărătorul va suporta contravaloarea Raportului de evaluare.
Domnul consilier Hărăguş Ioan propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte
domnul consilier Savu Vasile 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. 51/2007 privind vânzarea prin licitaŃie a arcadelor metalice de la
30 de solarii situate pe str. Ardealului din municipiul Brad.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Referat privind
realizarea de locuri de refugiu pentru autoturisme, zona Dispensar policlinic, str.
Spitalului şi str. Vânătorilor prin care se solicită un aviz de principiu din partea
domnilor consilieri în vederea realizării acestei lucrări care se poate executa cu forŃe
proprii, iar pentru achiziŃionarea materialelor existând prevederi bugetare, materiale
care dealtfel sunt cuprinse în Programul anual de achiziŃii publice.În urma analizării sa
dat acord de principiu.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Analizarea şi
prezentarea unor cereri şi adrese:
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- Adresa nr. 2290/2007 a SC APA PROD SA DEVA prin care se solicită
Consiliului local ajutorul pentru a nu se recurge la măsura sistării furnizării apei aşa
cum s-a întâmplat în luna februarie datorită existenŃei numărului mare de rău platnici.
Domnul consilier Savu Vasile informează că la Adunările Generale ale
AsociaŃilor De Proprietari s-a hotărât cesionarea creanŃelor consumatorilor către SC
APAPROD SA, urmând ca aceasta să recupereze prin mijloace legale debitele de la
consumatorii individuali.
Domnul primar propune operatorului să recurgă la încheierea de contracte
individuale cu consumatorii, similar cu furnizarea de energie termică. Mai
menŃionează că această măsură va fi posibilă după armonizarea legislaŃiei în domeniu.
- Adresa nr. 1514/2007 a Companiei NaŃionale a Cuprului, Aurului şi Fierului –
MINVEST SA DEVA prin care se aduce la cunoştiinŃa Consiliului local al
municipiului Brad faptul că prin Ordinul nr. 3040/13.03.2007, dl Popescu Corneliu se
revocă din calitatea de administrator special la CNCAF „MINVEST „ SA DEVA şi cu
aceeaşi dată numindu-se administrator special domnul Radu Ion . Mai aduc la
cunoştiinŃă că prin Ordinul MEC nr. 668/01.10.2006 a fost modificat şi completat
Ordinul MEC nr. 1600/26.03.2007, unde se stipulează că „în tot cuprinsul ordinului
sintagma Compania NaŃională a Cupreului, Aurului şi Fierului Minvest SA Deva şi
filialele” – faŃă de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃă.
- Cererea nr. 5117/2007 a SC LILIACUL MULTICOM SRL BRAD prin care
se solicită concesionarea terenului aferent spaŃiului pe care societatea îl deŃine, în
suprafaŃă de 25 mp, pentru a desfăşura activităŃi comerciale şi totodată se mai solicită
şi cumpărarea suprafeŃei de 10,45 mp, teren aferent spaŃiului cumpărat.În urma
analizării adresei domnii consilieri dau aviz favorabil pentru cumpărarea suprafeŃei de
10,45 mp teren cotă indiviză, în baza unui Raport de evaluare.
Adresa nr. 4071/18.04.2007 a InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara prin
care se aduc la cunoştiinŃa domnilor consilieri măsurile şi acŃiunile care revin
autorităŃilor publice locale şi termenele de realizare a acestora cu referire la Planul de
măsuri şi acŃiuni pentru implementarea Strategiei naŃionale pentru accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităŃi publice care a fost transmis cu adresa
iInstituŃiei Prefectului JudeŃul Hunedoara nr. 1945/21.02.2007.
Cererea nr. 5499/17.04.2007 a domnului Matei Constantin Radu prin care
susnumitul solicită o locuinŃă în municipiul Brad, deoarece precizează dumnealui,
locuieşte cu soŃia sa împreună cu părinŃii şi este permanent ameninŃat cu evacuarea de
către aceştia. În urma analizării cererii domnii consilieri precizează că în momentul de
faŃă nu există nici o locuinŃă disponibilă care să poată fi repartizată, dar în momentul
în care o să existe o astfel de locuinŃă o să fie anunŃat.
- Scrisoare de intenŃie nr. 5452/17.04.2007 a SC ARTIMA SA prin care această
societate îşi exprimă intenŃia de a concesiona, închiria sau cumpăra un teren în
suprafaŃă de 3000-5000 mp sau asocierea cu Consiliul Local pentru utilizarea unui
astfel de teren, în vederea deschiderii unui supermarket modern în municipiul
Brad.Domnul primar precizează că nu există teren public adecvat ci doar teren privat
de care nu dispune Consiliul local al municipiului Brad.
- Adresa nr. 5528/18.04.2007 a SC APAPROD SA DEVA prin care se prezintă
Programul de etapizare privind realizarea lucrărilor şi măsurilor în vederea eliberării
autorizaŃiei de gospodărire a apelor la SC Apaprod SA Deva – CED Brad, mun. Brad,
jud. Hunedoara - faŃă de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃă.
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- Informarea domnului primar Florin Cazacu prin care aduce la cunoştiinŃa
domnilor consilieri faptul că va efectua 5 zile de concediu de odihnă în perioada
23.04.2007- 27.04.2007 iar atribuŃiile primarului vor fi îndeplinite în această perioadă
de către viceprimarul municipiului Brad domnul Circo Aurel Vasile.
- Adresa nr. 1/17.04.2007 a SC Benelux Prest SRL BRAD prin care se solicită
concesionarea sau închirierea suprafeŃei de 15 mp teren situat în spatele bl. 42, în
dreptul uşii de acces secundar în spaŃiul comercial (curăŃătorie). În urma analizării
adresei domnii consilieri solicită doamnei secretar Epure Agnes să lămurească această
situaŃie.
Doamna secretar Epure Agnes precizează că nu se poate schimba destinaŃia unui
teren notificat în baza Legii nr. 10/2001 decât după 5 ani de la soluŃionarea notificării
prin DispoziŃia emisă de primarul municipiului Brad.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume punctul Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 20. 04.2007.

Brad, 20.04.2007

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ
SECRETAR

MUREŞ MIHAI
EPURE AGNES
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