ROM ÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD

PROCES-VERBAL
încheiat azi 20 decembrie 2007 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data
de 20 decembrie 2007 s-a făcut în data de 14.12.2007 prin DispoziŃia nr.5509/14.12.2007
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 14.12.2007 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi 17 consilieri locali din cei 17 consilieri aflaŃi în
funcŃie.
Au mai participat cei trei delegaŃi săteşti ai satelor aparŃinătoare municipiului
Brad, domnul Leucean Sorin-director tehnic a S.C.Acvacalor S.A.Brad, domnul Goia
Cornel-ing la aceeaşi societate, 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 .
Doamna Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal
constituită şi supune spre aprobare procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 29
noiembrie 2007 care s-a aprobat cu unanimitate de voturi .
În continuare doamna Epure Agnes invită pe doamna consilier Sim Mihaela să
ocupe loc în prezidiu pentru a conduce lucrările şedinŃei fiind aleasă preşedinte de în
luna noiembrie.
Doamna 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2008 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuŃiei financiare la AsociaŃia ,,
SALVITAL” Hunedoara pentru salarizarea şi echiparea personalului paramedical
preluat de la Primăria municipiului Brad, începând cu data de 1 ianuarie 2008 – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităŃii de acordare a gratuităŃii
transportului urban cu mijloace de transport în comun şi a cuantumului acesteia pentru
persoanele cu handicap, însoŃitorii şi asistenŃii personali ai acestora – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării suprafeŃei de 411 mp. de teren
din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preŃului de facturare a energiei termice
pentru populaŃia municipiului Brad începând cu data de 1 ianuarie 2008 – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de
alimentare cu energie termică al municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii proprii de stabilire şi facturare
a consumurilor de energie termică pentru utilizatorii din municipiul Brad – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru producerea,
transportul, distribuŃia şi furnizarea energiei termice în municipiul Brad de către SC
ACVACALOR SA BRAD – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10. 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.
11. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită a unei suprafeŃe de teren
aparŃinând domeniului privat al municipiului Brad, DirecŃiei Sanitare Veterinare şi
pentru SiguranŃa Alimentelor judeŃ Hunedoara – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul
locativ de stat către actualii chiriaşi – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea eşalonării plăŃii penalităŃilor de
întârziere la plata chiriei ale domnului HerŃa Petru Cristian administrator al SC
APICOM IMPEX AGROTRANS SRL BRAD – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a activităŃii secretarului
municipiului Brad pe anul 2007 – iniŃiat de domnul consilier Mureş Mihai.
15. Analizarea şi discutarea cererii nr. 5760/2007 a domnului Pârva Ioan.
16. Diverse.
Doamna 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 constituirea fondului de premiere şi
stabilirea criteriilor şi condiŃiilor în vederea utilizării acestui fond pentru personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor
subordonate Consiliului local al municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi împreună cu
completările aduse care este aprobat cu 17 voturi « pentru ».
Se discută primul punct însris pe ordinea de zi : Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007.
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna 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, doamna preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea nr.
143/2007 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008.
Doamna 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 Emilian Teofil 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna 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, doamna 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.144/2007 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea contribuŃiei
financiare la AsociaŃia ,, SALVITAL” Hunedoara pentru salarizarea şi echiparea
personalului paramedical preluat de la Primăria municipiului Brad, începând cu
data de 1 ianuarie 2008
Doamna 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 Emilian Teofil 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna 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.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă
Hotărârea nr.145/2007 privind aprobarea contribuŃiei financiare la AsociaŃia ,,
SALVITAL” Hunedoara pentru salarizarea şi echiparea personalului paramedical
preluat de la Primăria municipiului Brad, începând cu data de 1 ianuarie 2008.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea modalităŃii de
acordare a gratuităŃii transportului urban cu mijloace de transport în comun şi a
cuantumului acesteia pentru persoanele cu handicap, însoŃitorii şi asistenŃii personali ai
acestora.
Doamna 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 Radovici Emilian Teofil dă citire raportului Comisiei pentru
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier 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.

Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna 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 consilier Hărăguş Ioan solicită să se precizeze la ce suma se va raporta
gratuitatea pe luna la o persoană şi care este modalitatea de decontare cu firma de
transport.
Domnul primar precizează că gratuitatea prevazută este de 50 lei/persoană/lună,
ca există o Conventie încheiată cu S.C. B.V.Dasler S.R.L., persoanele cărora li se acorda
gratuitatea li se eliberează o legitimatie iar la decont se va atasa cuponul, gratuitatea se
acorda numai pentru traseele urbane.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”,
se adoptă Hotărârea nr.146/200 privind aprobarea modalităŃii de acordare a
gratuităŃii transportului urban cu mijloace de transport în comun şi a cuantumului
acesteia pentru persoanele cu handicap, însoŃitorii şi asistenŃii personali ai acestora.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea cumpărării
suprafeŃei de 411 mp. de teren din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17.
Doamna 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 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna 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 consilier Radovici Emilian Teofil precizează că la GradiniŃa „Floare de
ColŃ” se va derulua un program de modernizare si solicită sa se aibă în vedere
achiziŃionarea unui teren şi pentru construirea clădirii noi care este cuprinsă în proiect.
Domnul primar, Florin Cazacu, menŃionează că pentru modernizarea GrădiniŃei
„Floare de colŃ” s-a primit de la Inspectoratul Şcolar un miliard pentru modernizare, se
va construi şi o clădire nouă pe lângă cele existente iar pentru desfăşurarea programului
se are în vedere achiziŃionarea unui teren.
Domnul consilier Hărăguş Ioan, solicită se se menŃioneze dacă pentru terenul
propus pentru a fi cumpărat există sau nu o înŃelegere cu vânzătorul.
Domnul primar precizează că există o ofertă de preŃ de la o agenŃie imobiliară şi
urmează sa se facă demersurile necesare.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că este de acord cu proiectul
de hotarâre dar consideră că totuşi masurătoarea facută este un pic cam fortată, fiind
totuşi o diferentă mare între masuratoarea facută cu metru şi cea facută cu teodolitu.

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă
Hotărârea nr. 147/2007 privind aprobarea cumpărării suprafeŃei de 411 mp. de
teren din imobilul situat în Brad str. Horea nr. 17.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea preŃului de
facturare a energiei termice pentru populaŃia municipiului Brad începând cu data
de 1 ianuarie 2008
Doamna 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 Emilian Teofil 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna 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, doamna preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.148/2007 privind aprobarea preŃului de facturare a energiei termice pentru
populaŃia municipiului Brad începând cu data de 1 ianuarie 2008.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului
Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, 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 Emilian Teofil 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu voturi 17 „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.149/2007 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu
energie termică al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului
Proiectului de hot râre privind aprobarea Procedurii
proprii de stabilire
i facturare a consumurilor de energie termic
pentru
utilizatorii din municipiul Brad
Doamna 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna 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 consilier Costina Ionel-Zeno menŃionează că nu întelege de ce mai
trebuie aprobat Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al
municipiului Brad dacă e stabilit prin lege
Doamna secretar –Epure Agnes precizează că A.N.R.S.C. stabileşte un
Regulament cadru iar în baza acelui regulament fiecare autoritate publică sau furnizor de
energie termică trebuie să aprobe un Regulament propriu.
Domnul consilier Gligor Dorin Oliviu solicită să i se precizeze de ce aşa târziu se
aprobă pentru că trebuia din luna martie 2007.

Domnul inginer şef al S.C ACVACALOR S.A. Brad, precizează că s-a întârziat o
lună de zile, trebuia aprobat în sedinŃa din luna noiembrie 2007.
Domnul consilier Du an Gheorghe Adrian dore te s i se precizeze dac
dup

aprobarea procedurii proprii de stabilire

energie termic
incheie acte adi

i facturare a consumurilor de

pentru utilizatorii din municipiul Brad, beneficiarii trebuie s
ionale la contractele existente.

Domnul inginer

ef-Leucean Sorin men

ioneaz

c

ramân valabile

contractele existente si nu este necesar intocmirea de acte adi

ionale, fiind

valabile contractele care sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale, iar în
urma controalelor efectuate de O.P.C.si A.N.R.S.C.nu se impune nici o schimbare.
Domnul consilier Gligor Dorin Oliviu dore

te ca la

edin

a urm

toare s

se prezinte Consiliului local al municipiului Brad, rezultatele controalelor efectuate
de aceste dou

institu

ii(O.P.C

i A.N.R.S.C.)

Domnul primar, Florin Cazacu, men

ioneaz

s

se fac

conducerii S.C. ACVACALOR S.A. BRAD ca la urm

toarea sedin

prezinte rezultatele controalelor efectuate la societatea respectiv
autorit
edin

edinte de

ioneaz

c

s
tre toate

in luna noiembrie 2007 la materialele

a fost depus un raport al controlului efectuat de func

Ministerul Finan elor.
Nemaifiind alte discu
pre

de c

scris

ile competente.

Domnul viceprimar men
de

adres

edin

„pentru” 1 vot „împotriv

ionarii de la

ii pe marginea proiectului de hot

râre, doamna

supune la vot proiectul de hot râre

i cu 16 voturi

” (David Mihai)se adopt

Hot rârea nr. 150/2007
150/2007
privind aprobarea Procedurii proprii de stabilire i facturare a consumurilor de
energie termic pentru utilizatorii din municipiul Brad.

Se trece la discutarea Proiectului de hot râre privind aprobarea Caietelor de
sarcini pentru producerea, transportul, distribu ia i furnizarea energiei termice
în municipiul
municipiul Brad de c tre SC ACVACALOR SA BRAD.
BRAD.
Doamna 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 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.

Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discu ii pe marginea proiectului de hot râre, doamna pre edinte
de

edin

supune la vot proiectul de hot

râre

i cu 17 voturi „pentru” se

adopt

Hot rârea nr. 151
151/2007 privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru
producerea, transportul, distribu ia i furnizarea energiei termice în municipiul
Brad de c tre SC ACVACALOR SA 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.
Doamna 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 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna 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 consilier Medrea Aron menŃionează ca executivul Primăriei să analizeze
fiecare caz în parte, că există suspiciuni că nu toate cadrelşe didactice care au depus
cerere pentru decontarea cheltuielilor de deplasare face efectiv naveta de la dopmiciliu
la locul de muncă.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizeayă că în cadrul Consiliului de
administraŃie al Scolii Generale „horea, cloşca şi Crişan”, fiecărui cadru didactic care a
solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare li s-a cerut să dea pe propria raspundere o
declaraŃie în acest sens, tocmai pentru a nu exista aceste suspiciuni.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu voturi 17 „pentru”
se adoptă Hotărârea nr.152 /2007 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 darea în folosinŃă
gratuită a unei suprafeŃe de teren aparŃinând domeniului privat al municipiului

Brad, DirecŃiei Sanitare Veterinare şi pentru SiguranŃa Alimentelor judeŃ
Hunedoara.
Doamna 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 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna 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, doamna preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea nr.
153/2007 privind darea în folosinŃă gratuită a unei suprafeŃe de teren aparŃinând
domeniului privat al municipiului Brad, DirecŃiei Sanitare Veterinare şi pentru
SiguranŃa Alimentelor judeŃ Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării unor
apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi.
Doamna 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 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Biroului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu voturi 17 „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.154 /2007 privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de
stat către actualii chiriaşi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea eşalonării
plăŃii penalităŃilor de întârziere la plata chiriei ale domnului HerŃa Petru Cristian
administrator al SC APICOM IMPEX AGROTRANS SRL BRAD.

Doamna 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 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna 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, doamna preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” 1 consilier absent motivat
(Savu Vasile), se adoptă Hotărârea nr.155 /2007 privind aprobarea eşalonării plăŃii
penalităŃilor de întârziere la plata chiriei ale domnului HerŃa Petru Cristian
administrator al SC APICOM IMPEX AGROTRANS SRL BRAD.
Se trece la discutarea

Proiectului de hot râre privind
privind propunerea de
evaluare a activit
ii secretarului municipiului Brad pe anul 2007.
2007.
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului consilier Mureş Mihai 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 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna 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.
Nefiind discu ii pe marginea proiectului de hot râre, doamna pre edinte de
edin

supune la vot proiectul de hot

râre

i cu 17 voturi „pentru” se

adopt
Hot rârea nr. 156/2007
ii
156/2007 privind propunerea de evaluare a activit
secretarului
secr
etarului municipiului Brad pe anul 2007.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind constituirea fondului de
premiere şi stabilirea criteriilor şi condiŃiilor în vederea utilizării acestui fond
pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi
din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al municipiului Brad.

Doamna 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului juridic şi Compartimentului Resurse Umanne din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu voturi 17„pentru” se adoptă Hotărârea nr.
157/2007 privind constituirea fondului de premiere şi stabilirea criteriilor şi
condiŃiilor în vederea utilizării acestui fond pentru personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul
serviciilor
subordonate Consiliului local al municipiului Brad.
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
Analizarea şi discutarea cererii nr. 5760/2007 a domnului Pârva Ioan prin care
solicită suma de 6.500 lei pentru editarea unei cărŃi-domnii consilieri au luat cunostinŃă
şi solicită domnului Pârva Ioan să prezinte Consiliului local al municipiului Brad, în
sedinŃa următoare, un manuscris în baza caruia se va stabili suma ce îi va fi acordată.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Diverse
Domnul consilier Costina Ionel-Zeno face cunoscut faptul că în urmă cu cateva
luni a solicitat executivului Primăriei Brad să rezolve problema pensionarilor de boală,
si constată că problema nu s-a rezolvat dar e mai rău ca înainte şi ca ar dori sa mai facă
cunoscut încă o situatie la fel de neplăcută şi anume, lucrătorii de la S.C.TEBA
INDUSTRIE Brad S.R.L. şi S.C.Trico S.R.L. Brad, se plâng de un tratament inuman din
partea angajatorilor.
Domnul consilier precizează că vorbeşte în numele medicilor care le-a eliberat
acestor muncitori certificate medicale iar angajatorii le-au făcut sesizări la Casa de
asigurări şi la Colegilor medicilor că din cauza concediilor medicale, firmele respective
nu au avut muncitori la lucru şi nu şi-au mai realizat producŃia.
Domnul primar Florin Cazacu precizează ca în legătura cu prima problemă a facut
demersurile necesare şi a obŃinut promisiuni ca problema se va rezolva iar cu privire la
cea de a doua problemă dacă se doreşte se va face adresă scrisă la Inspectoratul teritorial

de muncă şi la ProtecŃia muncii să se facă controale la societăŃile respective, dar să se
furnizeze anumite date cu privire la starea de sănătate a angajaŃilor firmelor respective.
Domnul consilier Mureş Mihai menŃionează ca doreşte să mulŃumească pentru
colaborare domnilor consilieri, domnului primar ,Florin Cazacu, domnului viceprimar ,
Circo Aurel Vasile, doamnei secretar, Epure Agnes, executivului Primăriei municipiului
Brad şi tuturor colaboratorilor şi le urează să aibă parte de „Sărbători fericite”
Nemaifiind alte discuŃii doamna preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 20.12.2007.
Brad 20.12.2007
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