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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 22 august  2008 cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 
data de 22 august 2008 s-a făcut în data de 18.08.2008 prin DispoziŃia 
nr.2463/18.08.2008 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al. 3 
şi art.68(1) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

DispoziŃia a fost adusă la cunoştinŃa locuitorilor municipiului Brad prin afişare 
la sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj din 
municipiul Brad. 

Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 18.08.2008 conform tabelului 
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte  la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi  16 consilieri locali din cei 17 consilieri aflaŃi  în 
funcŃie, domnul consilier Bereş Gheorghe Aurel- fiind decedat. 

Au mai participat domnul Leucian Sorin-inginer şef al S.C.Acvacalor S.A.Brad,  
Faur Ioan-cenzor şi Vîrdea Laura-contabil şef, ambii la S.C. Acvacalor S.A.Brad,  
angajaŃi ai aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai 
municipiului Brad.  

Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes- 
secretar al  municipiului Brad .  

Doamna Epure Agnes  declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal 
constituită şi supune spre aprobare  procesele verbale al şedinŃelor din data de 
18.07.2008 şi din 05.08.2008 care s-au  aprobat cu unanimitate de  voturi  

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

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

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local – iniŃiat 
de primarul municipiului Brad. 

2. Depunerea jurământului de către un consilier. 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 88/2008 

privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Brad – iniŃiat 
de primarul municipiului Brad. 
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4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 93/2008 
privind aprobarea numărului şi a componenŃei comisiilor de specialitate – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al 
domnului Bereş Gheorghe Aurel – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenŃei UnităŃii locale de 
sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind înfiinŃarea UnităŃii de Implementare a Proiectului 
(UIP) ,,Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă – Finalizarea investiŃiei finanŃate 
prin programul PHARE 2002/SAMTID Faza I” – iniŃiat de primarul municipiului 
Brad. 

8. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Brad cu judeŃul 
Hunedoara, precum şi cu unele unităŃi administrativ – teritoriale din judeŃul 
Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA 
PREST HUNEDOARA” – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul 
locativ de stat către actualii chiriaşi – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

10. Proiect de hotărâre privind exploatarea şi valorificarea unei cantităŃi de masă 
lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului 
Brad. 

11. 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. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Schimbarea destinaŃiei din apartament în spaŃiu comercial şi creare uşă acces de pe 
podestul de intrare în casa scării” în Brad str. Cuza Vodă bloc 14 sc. D ap. 56 parter – 
iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Schimbarea destinaŃiei din apartament în spaŃiu comercial şi creare acces din 
exterior” în Brad str. Cuza Vodă bloc 14 sc. 5 ap. 76 parter – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

14. Proiect de hotărâre pentru  completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului local nr.44/2008 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. 

15.  Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al 
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

16. Raport privind activitatea asistenŃilor personali angajaŃi în cadrul Primăriei 
municipiului Brad pentru persoanele cu deficienŃă funcŃională gravă, copii şi adulŃi cu 
domiciliul în municipiul Brad pentru semestrul I 2008.    

17. Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  
-  adresa nr. 40/18.08.2008 a Casei de Cultură Brad 
-  adresa nr. 4906/2008 a Consiliului JudeŃean Hunedoara 
-  adresa nr. 1369/2008 a SC APAPROD SA BRAD 

           -  adresele  nr. 1449/2008; nr. 1518/2008; nr. 1546/2008; nr. 100/2008; nr. 
109/2008; ale Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad 
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            -  adresa nr. 68/2008 a AsociaŃiei Sportive ,,Aurul Brad” 
  -  cererea nr. 12040/2008 a domnului Balint Iosif 
  -  cererea nr. 10849/2008 a domnului Beletei Victor 
  -  cererea nr. 10878/2008 a domnului Corinda Răzvan George 
  -  cererea nr. 10981/2008 a  SC REWE PROJEKTENTWICKLUNG 

ROMÂNIA SRL 
  -  cererea nr. 10552/2008 a doamnei Lup Lidia 
  -  hotărârea nr. 2/2008 a AsociaŃiei de Reabilitare Apă – Canal judeŃ 

Hunedoara 
  -  cererea nr. 11024/2008 a PNTCD Brad 
            18. Referatul nr. 12083/2008 a aparatului permanent al Consiliului local Brad 

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

Domnul primar Florin Cazacu solicită aprobarea introducerii în Proiectul 
Ordinii de zi  a :   
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 

2008-iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate 

între „AsociaŃia Montană Speozarand” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad-
iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Brad nr.170/2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate”Reabilitare 
infrastructură municipală-str.Decebal, Brad, judeŃul Hunedoara”-iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondului de rulment al 
municipiului Brad pe anul 2008-iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinŃe sociale din imobilul 
situat în Brad, str.Horea, nr.10 -iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind propunerea modificării preŃului pentru producerea, 
transportul şi distribuŃia energiei termice livrată de către S.C.Acvacalor S.A Brad-
iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind propunerea trecerii unui drum de interes local din 
proprietatea publică a municipiului Brad şi administrarea Consiliului local al 
municipiului Brad, în proprietatea Statului român prin Ministerul Lucrărilor Publice 
Transporturilor şi LocuinŃei şi administrarea Companiei NaŃionale de Autostrăzi şi 
Drumuri NaŃionale din România S.A, în vederea reabilitării drumului -iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 
   Domnul Radovici Teofil Emilian solicită ca după punctul nr.2 înscris pe 
Ordinea de zi să fie învoit întrucît este Preşedintele unei Comisii de examinare la 
Inspectoratul Şcolar şi trebuie să plece la Deva. 

Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi cu   
completările aduse care este aprobat cu 16 voturi « pentru » 1 consilier decedat Bereş 
Gheorghe Aurel.  

 Se trece la discutarea primului punct însris pe ordinea de zi :  Proiect de 
hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local 

 Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu  



 4 

 pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei de 
validare  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

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

 Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 lipsă vot(Radovici  
Teofil Emilian), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel se adoptă Hotărârea nr.110 
/2008 privind validarea mandatului unui consilier local. 

Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi. Depunerea jurământului 
de către domnul Radovici Teofil Emilian într-un cadru solemn. 

După depunerea jurământului domnul consilier părăseşte sala de sedinŃă întrucât 
trebuie trebuie să se prezinte la Deva fiind preşedinte al Comiei de examinare la 
Inspectoratul Şcolar Deva. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului local nr. 88/2008 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului 
local al municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa 
de iniŃiator.  

Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi „pentru”, 1 
lipsă vot(Radovici  Teofil Emilian), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel, se 
adoptă Hotărârea nr.   111/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local 
nr. 88/2008 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al 
municipiului Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului local nr. 93/2008 privind aprobarea numărului şi a componenŃei 
comisiilor de specialitate  

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa 
de iniŃiator.  
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Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 lipsă 
vot(Radovici  Teofil Emilian), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel, se adoptă 
Hotărârea nr.112/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 93/2008 
privind aprobarea numărului şi a componenŃei comisiilor de specialitate  

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului 
de consilier local al domnului Bereş Gheorghe Aurel 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  15 voturi „pentru”, 1 consilier lipsă 
vot (Radovici  Teofil Emilian), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel  se adoptă 
Hotărârea nr.113 /2008 privind încetarea mandatului de consilier local al 
domnului Bereş Gheorghe Aurel 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind reactualizarea 

componenŃei UnităŃii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la 
animale 

 Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa 
de iniŃiator.  

Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

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



 6 

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu voturi 15 „pentru”, 1 consilier lipsă 
vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel se adoptă 
Hotărârea nr.114/2008 privind reactualizarea componenŃei UnităŃii locale de 
sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale 

 

Se trece la discutarea  Proiectului de hot�râreProiectului de hot�râreProiectului de hot�râreProiectului de hot�râre    privind privind privind privind  înfiin�area înfiin�area înfiin�area înfiin�area 

Unit��ii de Implementare a Proiectului (UIP) ,,Reabilitarea sistemulUnit��ii de Implementare a Proiectului (UIP) ,,Reabilitarea sistemulUnit��ii de Implementare a Proiectului (UIP) ,,Reabilitarea sistemulUnit��ii de Implementare a Proiectului (UIP) ,,Reabilitarea sistemului de ui de ui de ui de 

alimentare cu ap� alimentare cu ap� alimentare cu ap� alimentare cu ap� –––– Finalizarea investi�iei finan�ate prin programul PHARE  Finalizarea investi�iei finan�ate prin programul PHARE  Finalizarea investi�iei finan�ate prin programul PHARE  Finalizarea investi�iei finan�ate prin programul PHARE 

2002/SAMTID Faza I”2002/SAMTID Faza I”2002/SAMTID Faza I”2002/SAMTID Faza I” 
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

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

Nefiind discu�ii pe marginea proiectului de hot�râre, domnul 

pre�edinte de �edin�� supune la vot proiectul de hot�râre �i cu 15 voturi 

„pentru” , 1 consilier lips� vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş 

Gheorghe Aurel, se adopt�  Hot�rârea nr. Hot�rârea nr. Hot�rârea nr. Hot�rârea nr. 115115115115/200/200/200/2008888 pentrupentrupentrupentru privind  privind  privind  privind  înfiin�area înfiin�area înfiin�area înfiin�area 

Unit��ii de Implementare a Proiectului (UIP) ,,Reabilitarea sistemului de Unit��ii de Implementare a Proiectului (UIP) ,,Reabilitarea sistemului de Unit��ii de Implementare a Proiectului (UIP) ,,Reabilitarea sistemului de Unit��ii de Implementare a Proiectului (UIP) ,,Reabilitarea sistemului de 

alimentare cu ap� alimentare cu ap� alimentare cu ap� alimentare cu ap� –––– Finalizarea investi�iei finan�ate prin programul PHARE  Finalizarea investi�iei finan�ate prin programul PHARE  Finalizarea investi�iei finan�ate prin programul PHARE  Finalizarea investi�iei finan�ate prin programul PHARE 

2002/SAMTID Faza I”2002/SAMTID Faza I”2002/SAMTID Faza I”2002/SAMTID Faza I”     
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind asocierea 

municipiului Brad cu judeŃul Hunedoara, precum şi cu unele unităŃi 
administrativ – teritoriale din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , 
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei 
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
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agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier 
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că în mandatul 2001-2004 s-a mai 
adoptat o astfel de hotărâre de consiliul si nu stie dacă s-a facut ceva cu acea asociere, 
intrucât dumnealui consideră că trebuie să se vadă anumite rezultate si nu stie care este 
logica acestei noi asocieri. 

Domna Epure Agnes-secretar a municipiului Brad, menŃionează că întradevăr în 
perioada mandatului 2001-2004 s-a mai adoptat o astfel de hotîrâre, în care s-au 
asociat 42 de unităŃi administrativ teritoriale dar ulterior s-au retras din asociaŃie 
unităŃile administrativ teritoriale din Valea Jiului, fapt pentru care acea hotărâre s-a 
revocat şide aceea se adoptă o nouă hotărâre care va produce şi rezultatul. 

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier lipsă 
vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel, se adoptă 
Hotărârea nr.116/2008 privind privind asocierea municipiului Brad cu judeŃul 
Hunedoara, precum şi cu unele unităŃi administrativ – teritoriale din judeŃul 
Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 
,,AQUA PREST HUNEDOARA” 

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 Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , 
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Biroului Urbanism, Amenajarea teritoriului, InvestiŃii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu  voturi 15 „pentru” 1 
consilier lipsă vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe 
Aurel se adoptă  Hotărârea nr.117/2008 privind  aprobarea vânzării unor 
apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi. 
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Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind exploatarea şi 
valorificarea unei cantităŃi de masă lemnoasă din pădurea comunală a 
municipiului Brad 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , 
domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

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

Domnul consilier Circo Aurel Vasile menŃionează că masa lemnoasă provine 
din căderi accidentale de arbori, identificaŃi în pădurea comunală Birtin, dar care nu va 
acoperi necesarul de masă lemnoasă necesară instituŃiilor din subordinea Consiliului 
local. 

 Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” 1 consilier lipsă 
vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel se adoptă  
Hotărârea nr.118/2008 privind exploatarea şi valorificarea unei cantităŃi de masă 
lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor 
băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la 
localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier  Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , 
domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Serviciului buget- finanŃe, contabilitate taxe şi impozite locale  din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 15 „pentru”, 1 consilier lipsă 
vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel se adoptă  
Hotărârea nr.119/2008 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
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personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de 
domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu ,,Schimbarea destinaŃiei din apartament în spaŃiu 
comercial şi creare uşă acces de pe podestul de intrare în casa scării” în Brad str. 
Cuza Vodă bloc 14 sc. D ap. 56 parter 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Biroului urbanism amenajarea teritoriului, investiŃii din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Brad.  

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

 Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru” 1 consilier lipsă vot 
(Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel se adoptă 
Hotărârea nr.120/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Schimbarea destinaŃiei din apartament în spaŃiu comercial şi creare uşă acces de 
pe podestul de intrare în casa scării” în Brad str. Cuza Vodă bloc 14 sc. D ap. 56 
parter. 

 

 Se trece la discutarea  Proiectului de hot�râreProiectului de hot�râreProiectului de hot�râreProiectului de hot�râre        privinprivinprivinprivind aprobarea Planului d aprobarea Planului d aprobarea Planului d aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ,,Schimbarea destina�iei din apartament în spa�iu Urbanistic de Detaliu ,,Schimbarea destina�iei din apartament în spa�iu Urbanistic de Detaliu ,,Schimbarea destina�iei din apartament în spa�iu Urbanistic de Detaliu ,,Schimbarea destina�iei din apartament în spa�iu 

comercial �i creare acces din exterior” în Brad str. Cuza Vod� bloc 14 sc. 5 ap. comercial �i creare acces din exterior” în Brad str. Cuza Vod� bloc 14 sc. 5 ap. comercial �i creare acces din exterior” în Brad str. Cuza Vod� bloc 14 sc. 5 ap. comercial �i creare acces din exterior” în Brad str. Cuza Vod� bloc 14 sc. 5 ap. 

76 parter76 parter76 parter76 parter.... 
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Biroului urbanism amenajarea teritoriului, investiŃii din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Brad.  

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe atrage atenŃia ca nu cumva aceste societăŃi să 
conturbe prin activitatea lor liniştea locatarilor si să se verifice ce fel de activităŃi 
desfăşoară. 
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Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că s-a cerut şi Acordul AsociaŃiei de 
proprietari şi nu există nici un fel de problemă cu privire la aceste spaŃii comerciale. 

  Nemaifiind alte discu�ii pe marginea proiectului de hot�râre, domnul 

pre�edinte de �edin�� supune la vot proiectul de hot�râre �i cu 15 voturi 

„pentru”, 1 consilier lips� vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş 

Gheorghe Aurel se adopt� Hot�rârea nr.Hot�rârea nr.Hot�rârea nr.Hot�rârea nr.121121121121/200/200/200/2008888    privind aprobarea Planului privind aprobarea Planului privind aprobarea Planului privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ,,Schimbarea destina�iei din apartament în spa�iu Urbanistic de Detaliu ,,Schimbarea destina�iei din apartament în spa�iu Urbanistic de Detaliu ,,Schimbarea destina�iei din apartament în spa�iu Urbanistic de Detaliu ,,Schimbarea destina�iei din apartament în spa�iu 

comercial �i creare acces din exterior” în Brad str. comercial �i creare acces din exterior” în Brad str. comercial �i creare acces din exterior” în Brad str. comercial �i creare acces din exterior” în Brad str. Cuza Vod� bloc 14 sc. 5 ap. Cuza Vod� bloc 14 sc. 5 ap. Cuza Vod� bloc 14 sc. 5 ap. Cuza Vod� bloc 14 sc. 5 ap. 

76 parter.76 parter.76 parter.76 parter. 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru  completarea Anexei nr. 

1 la Hotărârea Consiliului local nr.44/2008 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 Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

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

supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 15„pentru”, 1 consilier lipsă vot 
(Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel se adoptă  
Hotărârea nr.122/2008 pentru  completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
local nr.44/2008 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 completarea inventarului 

domeniului privat al municipiului Brad 
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
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publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 15„pentru”, 1 consilier lipsă 
vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel se adoptă  
Hotărârea nr.123/2008 privind completarea inventarului domeniului privat al 
municipiului Brad 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Brad pe anul 2008. 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, 
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei 
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier 
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.    

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Serviciului buget-finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale şi raportul 
Compartimetului audit intern  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad.  

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 15„pentru”, 1 consilier lipsă 
vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel se adoptă  
Hotărârea nr.124/2008 privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 
2008. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind  aprobarea încheierii 
unui contract de publicitate între „AsociaŃia Montană Speozarand” Brad şi 
Consiliul local al municipiului Brad 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  
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Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Serviciului buget-finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale  din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că se va face publicitate Consiliului 
local al municipiului Brad şi Primăriei municipiului Brad prin ancorarea steagului 
municipiului Brad pe masivul Mont Blanc în timpul expediŃiei „Mont Blanc 2008” 
care va avea loc în perioada 05-15.09.2008 iar ulterior se va organiza o expoziŃie la 
Casa de Cultură Brad în care vor fi expuse pozele realizate în timpul expediŃiei. 
 Domnul preşedinte de şedinŃă, Costina Ionel-Zeno, precizează că este de acord 

cu proiectul de hotărâre dar consideră că această activitate de speologie care este 
foarte costisitoare să fie sprijinită si pentru explorarea peşterilor din zonă. 

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 15„pentru”, 1 consilier lipsă 
vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel se adoptă  
Hotărârea nr.125/2008 privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate 
între „AsociaŃia Montană Speozarand” Brad şi Consiliul local al municipiului 
Brad. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului local al municipiului Brad nr.170/2005 privind aprobarea Studiului 
de Fezabilitate”Reabilitare infrastructură municipală-str.Decebal, Brad, judeŃul 
Hunedoara”. 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃii, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că este o necesitate stringentă  
obŃinerea acestor fonduri pentru reabilitarea infrastructurii străzii Decebal întrucât le 
dă dreptate cetăŃenilor care locuiesc pe acea stradă şi care încontinuu vin cu sesizări cu 
privire la gradul de poluare şi a vibraŃiilor transmise clădirilor din cauza circulaŃiei 
maşinilor de tonaj greu. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că este mai mult decât o necesitate 
obŃinerea fondurilor pentru reabilitarea străzii Decbal intrucât bugetul local al 
municipiului Brad nu dispune de fonduri pentru această investiŃie. 
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Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu consideră că trebuie elaborată o 
strategie pentru întreaga reŃea de străzi din municipiul Brad şi trebuie accesate 
fondurile europene pentru obŃinerea de fonduri necesare reabilitării acestora.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 15„pentru”, 1 consilier lipsă 
vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel se adoptă  
Hotărârea nr.126/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Brad nr.170/2005 privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate”Reabilitare infrastructură municipală-str.Decebal, Brad, judeŃul 
Hunedoara”. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 
fondului de rulment al municipiului Brad pe anul 2008. 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, 
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei 
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier 
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.    

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Serviciului buget-finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale şi raportul 
Compartimetului audit intern  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad.  

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

Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că se vor continua lucrările de 
investiŃii la Şcoala Generală „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad precum şi modernizarea 
Parcului Tineretului, realizarea unei fântâni arteziene şi a unui monument al eroilor. 

În aceeaşi ordine de idei domnul primar precizează că Programul de reabilitare a 
a Parcului Tineretului se va derula în 90 de zile iar cofinanŃarea se va face din fondul 
de rulment al municipiului Brad. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe face cunoscut faptul că ar trebui achiziŃionat 
mobilier pentru ultimul corp care s-a dat în folosinŃă la şcoala „Horea, Cloşca şi 
Crişan” Brad  iar în caz contrar nu se va putea folosi acel spaŃiu. 

Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că a făcut demersuri la Inspectoratul 
şcolar şi are promisiuni ca se vor aloca banii necesari dotarii claselor iar în cazul ăn 
care nu se va materializa promisiunea domnului inspector se va face un efort de la 
bugetul local  pentru achiziŃionarea mobilierului necesar. 
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Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi 15„pentru”, 1 consilier lipsă 
vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel se adoptă  
Hotărârea nr.127/2008 privind rectificarea bugetului fondului de rulment al 
municipiului Brad pe anul 2008. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei 
locuinŃe sociale din imobilul situat în Brad, str.Horea, nr.10. 

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 Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi 
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimetului patrimoniu  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 secret  proiectul de hotărâre şi cu  voturi 15„pentru”, 1 consilier 
lipsă vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel se 
adoptă  Hotărârea nr.128/2008 repartizarea unei locuinŃe sociale din imobilul 
situat în Brad, str.Horea, nr.10. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind propunerea 
modificării preŃului pentru producerea, transportul şi distribuŃia energiei 
termice livrată de către S.C.Acvacalor S.A Brad. 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, 
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului 
de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei 
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier 
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.    

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimetului U.L.M  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.   
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că a propus modificarea preŃului 
pentru producerea , transportul şi distribuŃia energiei termice livrate de către 
S.C.Acvacalor S.A.Brad, pentru agenŃi economici în sumă 615,36 lei/gcal şi pentru 
persoane fizice în sumă 732, 28 lei gcal, având în vedere faptul că au  apărut o serie de 
influienŃe negative care au condus la pierderi cumulate pentru întreaga activitate de 
producere transport distribuŃie şi furnizare a energiei termice.Totodată menŃionează că 
unul din factorii principali de influenŃă este preŃul combustibilului care a crescut de la 
1145lei/tonă la 1484,82 lei/tonă, iar gigacaloria preconizată a se vinde , de 25000, nu 
s-a realizat, efectiv s-a vândut doar 20.420 gcal. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că preŃul propus trebuie avizat de 
către A.N.R.S.C.BUCUREŞTI şi apoi este aprobat de către consiliul local al 
municipiului Brad.În aceeaşi ordine de idei domnul primar arată că pierderile 
cantitative de energie termică a sistemului se datorează si faptului că reabilitarea 
sistemului a fost facută cu fonduri financiare  reduse şi în proporŃie foarte mică  şi 
consideră că pentru a se reduce pierderile ar trebui construită centrala termică pe 
terenul din municipiul Brad, în zona unde se află serele.Mai face cunoscut şi că 
operatorul se confrută cu o situatie financiară precară care ar putea  duce la falimentul 
societăŃii în cazul în care nu s-ar aprobă modificarea preŃului pentru producerea, 
transportul şi distribuŃia energiei termice livrate. 

Domnul consilier Mureş Mihai consideră că problema ridicată este deosebit de 
gravă şi cu implicaŃii majore pentru viitor, şi poate nu este uşor să se adopte o astfel de 
hotărâre dar nu există altă cale pentru a se asigura populaŃiei furnizarea de energie 
termică şi pentru ca societatea S.C.Acvacalor S.A.Brad să nu ajungă la faliment. 

Doamna consilier Chiş Alexandra doreşte să i se precizeze dacă prin majorarea 
preŃului pentru producerea, transportul şi distribuŃia energiei termice se va îmbunătăŃi 
şi calitatea agentului termic? 

Domnul Leucean Sorin- inginer Sef al S.C.Acvacalor S.A.Brad, precizează că 
majorarea preŃului nu va creşte confortul în apartament, iar agentul termic va avea 
aceeaşi calitate. 

Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că agentul termic va fi mai bun 
calitativ întrucât s- retehnologizat punctele termice nr.3,5, 6 Brad şi vor continua 
lucrările de retehnologizare şi a celorlate puncte termice. 

Domnul consilier Circo Aurel-Vasile precizează că este necesară modificarea 
preŃului de pentru producerea, transportul şi distribuŃia energiei termice livrată de 
S.C.Acvacalor S.A.Brad, întrucât din Raportul de gestiune privind activitatea 
desfăşurată de societate în perioada 01.01-30.06.2008 rezultă faptul că societatea a 
înregistrat pierderi care ar duce la faliment si s-ar putea trece activitatea de producere, 
furnizare a energiei termice ca Serviciu public în subordinea directă a Primăriei 
municipiului Brad, ceea ce nu ar fi de dorit. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian solicită să i se precizeze ce se va 
întâmpla dacă A.N.R.S.C.Bucureşti nu va aproba preŃul propus de Consiliul local al 
municipiului Brad? 

Domnul Leucean Sorin menŃionează că în general A.N.R.S.C.Bucureşti aprobă 
preŃurile propuse de Consiliile locale. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că ar fi bine dacă 
A.N.R.S.C.Bucureşti ar aproba preŃul propus pentru că în acest caz statul ar trebui să 
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acopere diferenŃa de preŃ prin subventie iar în caz contrar această diferenŃă de preŃ 
trebuie suportată din bugetul local. 

Domnul preşedinte de şedinŃă consideră că populaŃia ar trebui să conştientizeze 
efortul care îl face bugetul local al municipiului Brad de a acoperi diferenŃa de preŃ la 
energie termică şi fiecare să plătească ceea ce consumă. 
 
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte 

de şedinŃă supune la vot  proiectul de hotărâre şi cu  voturi 14„pentru”, 1 consilier 
lipsă vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel, 1 
abŃinere (Podaru Vasile ) se adoptă  Hotărârea nr.129/2008 privind propunerea 
modificării preŃului pentru producerea, transportul şi distribuŃia energiei 
termice livrată de către S.C.Acvacalor S.A Brad. 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind propunerea trecerii 
unui drum de interes local din proprietatea publică a municipiului Brad şi 
administrarea Consiliului local al municipiului Brad, în proprietatea Statului 
român prin Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi LocuinŃei şi 
administrarea Companiei NaŃionale de Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale din 
România S.A, în vederea reabilitării drumului 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimetului patrimoniu  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

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

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că proiectul de hotărâre prezentat este 
foarte important şi are acelaşi obiect ca si cel discutat anterior dar dumnealui consideră 
că trebuie să i se dea mai multă atenŃie acestuia si să se facă tot ceea ce este necesar 
pentru realizarea lui. 

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte 
de şedinŃă supune la vot  proiectul de hotărâre şi cu  voturi 15„pentru”, 1 consilier 
lipsă vot (Radovici Emilian Teofil), 1 consilier decedat Bereş Gheorghe Aurel se 
adoptă  Hotărârea nr.130/2008 privind propunerea trecerii unui drum de interes 
local din proprietatea publică a municipiului Brad şi administrarea Consiliului 
local al municipiului Brad, în proprietatea Statului român prin Ministerul 
Lucrărilor Publice Transporturilor şi LocuinŃei şi administrarea Companiei 
NaŃionale de Autostrăzi şi Drumuri NaŃionale din România S.A, în vederea 
reabilitării drumului. 

Următorul punct inscris pe ordinea de zi: Raport privind activitatea 
asistenŃilor personali angajaŃi în cadrul Primăriei municipiului Brad pentru 
persoanele cu deficienŃă funcŃională gravă, copii şi adulŃi cu domiciliul în 
municipiul Brad pentru semestrul I 2008-domnii consilieri au luat cunostinŃă . 
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Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  
-  adresa nr. 40/18.08.2008 a Casei de Cultură Brad-prin care propune 

schimbarea datei pentru desfăşurării Festivalului –Concurs NaŃional „Felician 
Fărcaşiu”-domnii consilieri au luat cunoştinŃă fiind de acord. 

-  adresa nr. 4906/2008 a Consiliului JudeŃean Hunedoara-prin care se 
comunică denumirea operatorilor cărora li s-au atribuit traseele precum şi valoarea 
biletelor de călătorie-domnii consilieri au luat cunoştinŃă 

-  adresa nr. 1369/2008 a SC APAPROD SA BRAD-prin care prezintă 
necesitatea procurării unui turbidimetru pentru laboratoru de analiză a apei potabile 
–domnii consilieri au luat cunoştinŃă  

           -adresele Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad: 
-nr. 1449/2008 - prin care face  cunoscut derularea a 30.000, 000 ron pentru  

continuarea de reparaŃii capitale –domnii consilieri au luat cunostinŃă 
     -nr.1518/2008-prin care solicită desemnarea unui reprezentat al administraŃiei 
publice locale pentru a face parte din Consiliul de administraŃie al Colegiului 
NaŃional”Avram Iancu „ Brad-domnii consilieri au luat cunăştinŃă şi se va iniŃia 
proiect de hotărâre în acest sens 

    -nr. 1546/2008- prin care care face cunoscută activitatea desfăşurată de  
directorul şcolii în perioada 16.06-23.06.2008-domnii consilieri au luat cunoştinŃă  

- nr. 100/2008-prin care solicită sumele necesare capitolului „Cheltuieli de 
personal”pentru anul financiar 2008-domnii consilieri au luat cunoştinŃă 

- nr. 109/2008-prin care solicită rectificarea bugetului local cu suma de 100.000 
lei necesară pentru terminarea lucrărilor de reparaŃii capitale la obiectivul „realizarea 
unui sistem autonom de încălzire a internatului şi a cantinei şcolare a Colegiului 
NaŃional Avram Iancu Brad”-domnii consilieri au luat cunoştinŃă 
          -  adresa nr. 68/2008 a AsociaŃiei Sportive ,,Aurul Brad”-prin care solicită 

prelungirea Contractului de asociere-domnii consilieri dau aviz de principiu şi 
se va iniŃia proiect de hotărâre în acest sens 

   -  cererea nr.12040/2008 a domnului Balint Iosif-solicită un aviz de principiu 
pentru construire piscină publică, cabine, alei pietonale şi alte amenajări 
corespunzătoare-domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi  dau avizul de principiu 
   -  cererea nr.10849/2008 a domnului Beletei Victor -solicită un aviz de 
principiu pentru construire bază sportivă-domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi dau 
avizul de principiu 

 - cererea nr.10878/2008 a domnului Corinda Răzvan George- solicită un 
aviz de principiu pentru transformare garaj în fast food cu regim de înălŃime P+1+M-
domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi dau avizul de principiu 

 -cererea nr.10981/2008 a  SC REWE PROJEKTENTWICKLUNG 
ROMÂNIA SRL- solicită un aviz de principiu pentru construire magazin Penny 
Market -domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi dau avizul de principiu, cu condiŃia 
regularizării circulaŃiei, prin creearea unei benzi de refugiu 

 -cererea nr.10552/2008 a doamnei Lup Lidia-prin care solicită suplimentarea 
cu un nr de 3 autorizaŃii de taxi pentru municipiul Brad-domnii consilieri au luat 
cunoştinŃă dar nu dau acord de principiu întrucât consideră că sunt suficiente cele 
existente. 

  -  hotărârea nr.2/2008 a AsociaŃiei de Reabilitare Apă – Canal judeŃ 
Hunedoara-prin care se face cunoscută componenŃa nominală a Adunării Generale a 
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AsociaŃilor AsociaŃiei Reabilitare apa-Canal, Consiliul Director al asociaŃiei şi 
cenzorul numit-domnii consilieri au luat cunoştinŃă. 
  -  cererea nr.11024/2008 a PNTCD Brad-care solicită un spaŃiu pentru sediu 
–domnii consilieri au luat cunoştinŃă dar nefiind spaŃii libere cererea rămâne în 
evidenŃă. 
 
            Următorul punct pe Ordinea de zi: Referatul nr. 12083/2008 a aparatului 
permanent al Consiliului local Brad-prin care se aduce şla cunostinŃă faptul că 
domnul Popa Vasile a formulat o acŃiune civilă împotriva Consiliului local al 
municipiului Brad, Primăriei municipiului Brad Spitalului municipiului Brad şi 
Întreprinderii de reŃele electrice Brad prin care solicită obligarea pârâŃilor să ridice de 
pe terenul prorietatea dumnealui, construcŃiilereprezentând bucătăria şi spălătoria 
Spitalului municipiului Brad şi construcŃiile de circulatie pietonală-domnii consilieri 
au luat cunoştinŃă şi consideră că în instanŃă se va rezolva problema rezolvată. 

  
 Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi: Diverse 

   Domnul primar Florin Cazacu face cunoscut Consiliului local al municipiului 
Brad că prin adresa nr.4917/15.08.2008 Regia autonomă a distribuŃiei şi exploatării 
filmelor solicită restituirea cinematografului Zarand şi în acest sens să se constituie o 
comisie de predare-primire a cinematografului, întrucât Sindicatul Liber România 
Film a câştigat procesul prin care s-au anulat H.G.R.1792/20.12.2006 şi 
1874/21.11.2006.  
    Domnul primar Florin Cazacu precizează că în cazul în care se adoptă o nouă 

hotărâre de guvern cu avizul sindicatului , la predarea cinematografului Primăria 
municipiului Brad se va constitui parte civilă pentru recuperarea investiŃiei făcute la 
acel imobil până la predare. 
    Domnul primar aduce la cunoştrinŃa Consiliului local al municipiului Brad că în 

perioada 25.08.2008-01.09.2008 se va afla în concediu legal. 
 Domnul consilier Groza Liviu ridică următoarele probleme: 
1.- solicită construirea unei staŃii de autobuz în satul Ruda –Brad întrucât elevii 

care aşteaptă autobul stau în ploaie şi frig 
2-repararea remizei de pompieri care este într-o stare avansată de degradare  
3-amenajarea unui teren de sport 
 Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că cele sesizate vor sta în atenŃia 

Consiliului local si al Primăriri Brad şi se vor realiza în cel mai scurt timp. 
Se înscrie la cuvânt delegatul satului Valea-Brad , domnul Tomesc Nicolae care 

atrage atenŃia asupra procurării lemnelor de foc pentru şcoală şi terminarea lucrărilor 
la grupul social. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile face cunoscut că în data de 20 iulie 2008 a 
participat împreună cu doamna secretar al municipiului, doamna Epure Agnes, la 
sedinŃa de pentru desemnarea delegatului  sătesc  la Valea-Brad, si a fost desemnat 
fostul delegat sătesc, domnul Tomesc Nicolae. 

Domnul preşedinte de şedinŃă, domnul consilier Costina Zeno-Ionel, solicită 
domnului primar să ia masuri pentru ca romii să nu mai blocheze intrarea în PiaŃa 
agroalimentară Brad. 
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Domnul primar pentru rezolvarea situaŃiei solicită domnului Petre Stroescu-
angajat la Primăria municipiului Brad-Compartiment comercial să ia măsurile legale 
ce se impus. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că procedura legală, în ceea ce 
priveşte problema cailor găsiti pe domeniul public al municipiului Brad, este aceea ca 
după 21 de zile de reŃinere în adăpost pe bază de proces-verbal pot fi sacrificaŃi.  

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 22.08.2008.      
          
 
Brad, 22.08.2008 
 
 
        PREŞEDINTE DE SEDINłĂ                                                      SECRETAR 
          COSTINA IONEL ZENO                                                        EPURE AGNES 
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