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

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

Consiliului local al municipiului Brad 
 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data de 
22 decembrie 2008 s-a făcut în data de 17.12.2008 prin DispoziŃia nr.2797/17.12.2008 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 17.12.2008 conform tabelului 
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte  la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi  toŃi cei 17 consilieri locali aflaŃi  în funcŃie . 
A mai participat  delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, angajaŃi ai 

aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului Brad. 
În calitate de invitat a participat domnul Dărău Gheorghe - director al SC Acvacalor 

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

al  municipiului Brad.  
Doamna Epure Agnes  declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal 

constituită şi supune spre aprobare procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 
26.11.2008, procesul verbal al şedinŃei convocată de îndată din data de  09.12.2008  care s-au  
aprobat cu unanimitate de  voturi. 

În continuare doamna secretar Epure Agnes îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în 
picioare pentru a audia imnul României după care o invită pe doamna consilier Chiş 
Alexandra să ocupe loc în prezidiu pentru a conduce lucrările şedinŃei, dumneaei fiind aleasă 
preşedinte de şedinŃă în luna decembrie. 

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 
2008. 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de premiere şi stabilirea 
criteriilor şi condiŃiilor în vederea utilizării acestui fond pentru funcŃionarii publici şi 
pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din 
cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului colectiv de muncă al 
salariaŃilor Primăriei municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiilor tehnico economice pentru 
obiectivul de investiŃii GRĂDINIłĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FLOARE DE 
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COLł” MUNICIPIUL BRAD JUDEłUL HUNEDOARA FAZA: STUDIU DE 
FEZABILITATE . 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 28 
din blocul 4 A de pe str. Transilvaniei, municipiul Brad fostei chiriaşe . 

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 
garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 . 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului 
local Brad nr. 146/2006 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 
municipiului Brad pentru a face parte din Consiliul etic al Spitalului municipal Brad . 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului 
din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare  de la localitatea de domiciliu la locul 
de muncă în municipiul Brad şi retur . 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 27/2008 
privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Pîrva Ioan pentru tipărirea volumelor 
,,MunŃii, moŃii şi lumea” şi ,,Cărări prin Apuseni” . 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei pentru utilizarea spaŃiului public şi 
privat de către utilizatorii autorizaŃi pentru transportul de persoane în regim de taxi în 
municipiul Brad . 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 
130/2007 privind stabilirea situaŃiilor deosebite, pentru acordarea ajutoarelor de urgenŃă 
familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare . 

12. Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  
  - decizia  nr. 266/2008 a ANRSC Bucureşti 
  - adresa nr. 3437/2008 a SC ACVACALOR SA BRAD 
  - adresa nr. 3418/2008 a SC ACVACALOR SA BRAD 

13. Diverse. 
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt modificări sau completări la 

Proiectul Ordinii de zi. 
Doamna preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi care este 

aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

Se trece la discutarea : ProiectProiectProiectProiectuluiuluiuluiului de hotrâre privind  de hotrâre privind  de hotrâre privind  de hotrâre privind rectificarea bugetului rectificarea bugetului rectificarea bugetului rectificarea bugetului 

municipiului Brad pe anul municipiului Brad pe anul municipiului Brad pe anul municipiului Brad pe anul 2008200820082008....    
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 primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere Ordinul Ministrului 

Internelor şi Reformei Administrative nr. 668/2008 pentru alocarea sumelor în vederea 
compensării creşterilor neprevizionate ale preŃurilor combustibililor utilizaŃi pentru 
producerea energiei termice furnizate populaŃiei în sistem centralizat conform O.G. nr. 
36/2006 privind instituirea preŃurilor locale de referinŃă pentru energia termică furnizată 
populaŃiei prin sisteme centralizate, prin care s-a alocat suma de 201 mii lei, a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului municipiului Brad 
pe anul 2008 cu suma de 201 mii lei. 
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 În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2008 se stabileşte în 
sumă de 29245 mii lei  atât la venituri cât şi la cheltuieli . 

Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2008 se majorează cu suma de 201 
mii lei  la  capitolul bugetar 42.02  – subvenŃii de la bugetul de stat. 

Cheltuielile bugetului municipiului Brad se majorează cu suma de 201 mii lei  la 
capitolul bugetar 81.02 - combustibil şi energie. 

Suma de 201 mii lei s-a alocat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca 
urmare a prestării serviciilor de către SC ACVACALOR SA BRAD care produce, 
transportă, distribuie şi furnizează energie termică populaŃiei municipiului Brad prin 
sistem centralizat. 
 Totodată în articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus virări de credite de la un 
capitol bugetar la altul după cum urmează: 
- capitolul 51.02– autorităŃi publice şi acŃiune externe să se diminuează cu suma de     
              200 mii lei  
- capitolul 65.02 - învăŃământ  să se diminuează  cu suma de             300 mii lei 
- capitolul 81.02 - combustibil şi energie să se majorează cu suma de    200 mii lei 
- capitolul 84.02 – transporturi să se majorează cu suma de     300 mii lei 

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.  

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 a 
Compartimentului Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad.  

 Nefiind  discuii pe marginea proiectului de hotrâre, doamna preedinte de 

edin supune la vot proiectul de hotrâre i cu 17 voturi „pentru” se adopt 

Hotrârea nr.Hotrârea nr.Hotrârea nr.Hotrârea nr.181181181181/2008/2008/2008/2008    privindprivindprivindprivind    rectificarea bugetrectificarea bugetrectificarea bugetrectificarea bugetului municipiului Brad pe anul ului municipiului Brad pe anul ului municipiului Brad pe anul ului municipiului Brad pe anul 

2008.2008.2008.2008.    
  

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind constituirea fondului de 
premiere şi stabilirea criteriilor şi condiŃiilor în vederea utilizării acestui fond 
pentru funcŃionarii publici şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al 
municipiului Brad. 
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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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere  Referatul Serviciului 
buget, finanŃe, contabilitate şi Compartiment Resurse umane din cadrul Primăriei 
municipiului Brad nr. 18404/11.12.2008, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 
propus constituirea unor fonduri de premiere în limita a câte 5% din cheltuielile cu 
salariile aferente anului 2008 atât pentru funcŃionarii publici cât şi pentru personalul 
contractual. 
   Astfel a propus: 
-  un fond de premiere în sumă de 37209 lei pentru funcŃionarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad 
calculat asupra fondului total de salarii de 744.180 lei realizat în cursul anului 2008; 
- un fond de premiere în sumă de 30741 lei pentru personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad  
calculat asupra fondului total de salarii de 614.819 lei realizat în cursul anului 2008 (cu 
excepŃia Serviciului Han, PiaŃă şi Obor); 
- un fond de premiere  în sumă de 5287 lei pentru personalul din cadrul  Serviciului Han, 
PiaŃă şi Obor care dispune de un buget propriu, calculat asupra fondului total de salarii de 
105.740 lei realizat în cursul anului 2008. 
 Totodată a propus aprobarea unor criterii şi condiŃii de acordare a fondurilor de 
premiere constituite, Ńinând cont de rezultatele obŃinute în activitate de către funcŃionarii 
publici şi personalul contractual. 
 Domnul primar mai menŃionează că a  propus ca individualizarea premiilor să se 
facă de către ordonatorul principal de credite, Ńinând cont de criteriile şi condiŃiile 
propuse în proiectul de hotărâre. 

 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.  

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.182/2008 privind constituirea fondului de premiere şi stabilirea criteriilor şi 
condiŃiilor în vederea utilizării acestui fond pentru funcŃionarii publici şi pentru 
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personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din 
cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al municipiului Brad. 

 
 Se trece la discutarea următorului  punct însris pe ordinea de zi :  Proiect de hotărâre 

privind aprobareaActului adiŃional nr.2 la Acordul/ Contract colectiv de muncă al 
salariaŃilor Primăriei 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 primar Florin Cazacu precizează că întrucât la data de 17.11.2008 s-a 
înregistrat la DirecŃia de Muncă şi Incluziune Socială a judeŃului Hunedoara-Deva, Actul 
AdiŃional nr. 2 la Acordul/Contractul colectiv de muncă al Sindicatului salariaŃilor din 
cadrul Primăriei municipiului Brad, act adiŃional care a luat fiinŃă în urma negocierilor 
purtate între conducerea Primăriei municipiului Brad şi reprezentanŃii Sindicatului 
salariaŃilor din cadrul Primăriei municipiului Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre 
prin care a propus aprobarea acestui act adiŃional, Ńinând cont de faptul că anumite 
drepturi dobândite în urma negocierilor purtate se reflectă în bugetul local al municipiului 
Brad aprobat de către Consiliul local. 
 Mai precizează că drepturile sunt cele prevăzute în Contractul colectiv de muncă 
aprobat în anul 2006 la care se mai adaugă decontarea cheltuielilor cu transportul pentru 
salariaŃii Primăriei municipiului Brad de la localitatea de domiciliu şi retur, precum şi 
tichetele cadou în valoare a câte 350 lei/eveniment  x 5 evenimente/an.    

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.  

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că dumnealui nu consideră potrivit 
iniŃierea unui proiect de hotărâre, deoarece acest act adiŃional va produce efecte chiar dacă 
este sau nu aprobat de Consiliul local, cu alte cuvinte dumnealui consideră că este doar un 
act formal. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că aceste Contracte de muncă sunt extrem de 
sensibile fapt pentru care dumnealui consideră oportun ca acest proiect de hotărâre să fie 
supus aprobării Consiliului local. Mai precizează că acest act adiŃional a fost semnat de părŃi, 
a fost înregistrat la DirecŃia de Muncă care întotdeauna „menŃionează că sunt în regulă dacă 
sunt în concordanŃă cu prevederile legale în vigoare”. 

Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul Compartimentului Juridic şi al Compartimentului Resurse Umane din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  
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 Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier „lipsă vot” 
(Duşan Gheorghe Adrian) se adoptă Hotărârea nr. 183/2008 privind aprobarea Actului 
adiŃional nr.2 la  Acordul/Contract colectiv de muncă al salariaŃilor Primăriei 
municipiului Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

documentaŃiilor tehnico economice pentru obiectivul de investiŃii GRĂDINIłĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT ,,FLOARE DE COLł” MUNICIPIUL BRAD 
JUDEłUL HUNEDOARA FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE. 

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 primar Florin Cazacu precizează că în prezent, singura grădiniŃă cu 
program prelungit din municipiul Brad funcŃionează pe str. Horea în două corpuri de 
clădire, care depăşesc vechimea de 100 ani, cu durata de serviciu depăşită şi care nu 
corespund normativelor tehnico – funcŃionale specifice. Astfel, cele 8 grupe de preşcolari 
îşi desfăşoară activitatea educaŃională în aceleaşi săli care îndeplinesc şi rolul de săli de 
mese, cât şi de dormitoare. De asemenea cantina nu îndeplineşte condiŃiile igienico-
sanitare prescrise, motiv pentru care nu deŃine autorizaŃie de funcŃionare. 
 Din aceste motive, precum şi din dorinŃa de a realiza o grădiniŃă cu program 
prelungit de tip european, s-a promovat proiectul nr. 458/2007, elaborat de SC 
COMPACT SRL DEVA, potrivit căruia obiectivul de investiŃii propus asigură condiŃii 
optime de educaŃie timpurie, pentru un număr de 160 copii între 3 – 6 ani. Obiectivul 
cuprinde: 8 săli de clasă, 8 dormitoare, bucătărie, sală de mese, vestiare, grupuri sanitare, 
cabinet medical, sală de sport cu vestiare şi grup sanitar, piscină cu vestiare şi grup 
sanitar, sală polivalentă, spălătorie, centrală termică, precum şi terenuri de joacă, sport, 
recreere. 
 Terenul care urmează să fie ocupat de noua investiŃie are suprafaŃa totală de 8.098, 
75 mp. din care suprafaŃa ocupată de construcŃii este de 3064, 65 mp, ceea ce asigură un 
grad de ocupare a terenului de 37,8%, admis de normativele specifice. 
 Pornind de la necesitatea şi oportunitatea acestei investiŃii în domeniul educaŃiei 
timpurii, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus: 
 Aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiŃii 
,,GRĂDINIłĂ CU PROGRAM PRELUNGIT de 160 locuri, în municipiul Brad”, cu 
Deviz General în valoare de 11.187.713 lei cu TVA , respectiv 2.934.790 Euro din care 
C+M= 8.982.651,5 lei ( 2.356.352,5 Euro). 

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, 
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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. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că acest proiect este lăudabil dar 
dumnealui doreşte să i se precizeze dacă este prevăzută reŃea de canalizare pe str. Horea. 
 Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că acest proiect este prevăzut din start 
cu microstaŃie de epurare proprie. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că s-a dezbătut foarte mult acest proiect, că 
este un proiect ambiŃios şi dumnealui ar fi foarte mulŃumit dacă se va realiza. 
 Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că ar fi bine dacă s-ar realiza în 
acea locaŃie o grădiniŃă cu program prelungit de tip european având în vedere suma de 
bani care este pusă în discuŃie. Mai precizează că ar trebui gândită o soluŃie pentru 
construirea unui cămin spital pentru a venii în ajutorul populaŃiei vârstnice. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că într-adevăr trebuiesc identificate 
aceste adăposturi pentru cetăŃeni dat fiind faptul că şi în alte oraşe acestea  există deja. 
 Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că dumnealui se bucură 
foarte tare pentru că se încearcă să se facă ceva şi pentru această „educaŃie timpurie” de la 
2 la 5 ani şi mai menŃionează că ar fi bine dacă domnii consilieri ar fi de acord ca doamna 
Ana Aurelia – directorul GrădiniŃei „Floare de ColŃ” să ia cuvântul. Domnii consilieri 
sunt de acord ca doamna Ana Aurelia să prezinte situaŃia. 
 Doamna Ana Aurelia precizează că această grădiniŃă este singura cu program 
prelungit din municipiul Brad şi funcŃionează  în două corpuri de clădire, care depăşesc 
vechimea de 100 ani, cu durata de serviciu depăşită şi care nu corespund normativelor 
tehnico – funcŃionale specifice. Mai menŃionează că cele 8 grupe de preşcolari îşi 
desfăşoară activitatea educaŃională în aceleaşi săli care îndeplinesc şi rolul de săli de 
mese, cât şi de dormitoare. De asemenea cantina nu îndeplineşte condiŃiile igienico-
sanitare prescrise, motiv pentru care nu deŃine autorizaŃie de funcŃionare. 
 Mai menŃionează că din  dorinŃa de a realiza o grădiniŃă cu program prelungit de tip 
european, s-a promovat acest proiect potrivit căruia obiectivul de investiŃii propus asigură 
condiŃii optime de educaŃie timpurie, pentru un număr de 160 copii între 3 – 6 ani. 
Obiectivul cuprinde: 8 săli de clasă, 8 dormitoare, bucătărie, sală de mese, vestiare, 
grupuri sanitare, cabinet medical, sală de sport cu vestiare şi grup sanitar, piscină cu 
vestiare şi grup sanitar, sală polivalentă, spălătorie, centrală termică, precum şi terenuri de 
joacă, sport, recreere. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că s-a lucrat luni de zile la acest proiect şi 
o felicită pe doamna director pentru felul în care s-a zbătut pentru acest proiect  şi cel mai 
mult se va bucura în momentul în care se va tăia panglica. 

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.  

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.184/2008 privind aprobarea documentaŃiilor tehnico economice pentru obiectivul 
de investiŃii GRĂDINIłĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FLOARE DE COLł” 
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MUNICIPIUL BRAD JUDEłUL HUNEDOARA FAZA: STUDIU DE 
FEZABILITATE. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi 
repartiŃii a apartamentului nr. 28 din blocul 4 A de pe str. Transilvaniei, municipiul 
Brad fostei chiriaşe. 

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 primar Florin Cazacu precizează că urmare a cererii nr. 17867/03.12.2008 a 
numitei GruieŃ Ileana, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea 
unei noi repartiŃii petentei pe apartamentul  nr. 28 din blocul 4 A  situat pe str. 
Transilvaniei din  municipiul Brad. 

Mai menŃionează că numita a fost acŃionată în instanŃă pentru neplata datoriilor 
acumulate la AsociaŃia de proprietari nr. 12 şi  în baza sentinŃei civile nr. 31/2001 a 
Judecătoriei Brad s-a hotărât rezilierea contractului de închiriere. 

łinând cont că fosta chiriaşă şi-a achitat datoriile provenite din chirie faŃă de 
AsociaŃia de proprietari nr. 12 Brad şi nu are datorii faŃă de SC ACVACALOR SA Brad 
nici la chirie şi nici la energia termică a propus o nouă repartiŃie susnumitei.   

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. 

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 Juridic 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.185/2008 privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 28 din blocul 
4 A de pe str. Transilvaniei, municipiul Brad fostei chiriaşe. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei 

garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 . 
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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că în cursul lunii 

noiembrie 2008 a devenit vacantă garsoniera nr. 20 din ,, Blocul 105 garsoniere” situat în 
Brad str. Spitalului nr. 2 prin predarea acesteia de către doamna Benea Elena Adina 
Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad conform procesului 
verbal nr. 16796/11.11.2008, am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus 
repartizarea acestei garsoniere. 
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 Garsoniera face parte din domeniul public al municipiului Brad, este administrat de 
către Consiliul local al municipiului Brad prin AsociaŃia de proprietari nr. 4 – 
administrator fiind domnul MoŃ Cornel. 
 Mai menŃionează că, compartimentul patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului 
Brad a întocmit un tabel de solicitări de locuinŃe, fapt pentru care propun domnilor 
consilieri din Comisia pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie 
socială şi de agrement să nominalizeze o persoană căreia să-i fie repartizată garsoniera 
susmenŃionată. 

 Pe lângă tabelul cu solicitările, Compartimentul patrimoniu a întocmit şi anchetele 
sociale ale solicitanŃilor care sunt depuse la proiectul de hotărâre. 

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 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. 

Domnul preşedinte al Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, 
cultură, protecŃie socială şi de agrement  precizează că în urma analizării în comisie a 
cererilor respectiv a anchetelor sociale efectuate de către Compartimentul de specialitate 
din cadrul Primăriei municipiului Brad, comisia a stabilit ca pe buletinele de vot să fie 
trecute următoarele persoane: Ciszar Alin şi Vlad Cristina. În urma distribuirii buletinelor 
de vot de către doamna secretar al municipiului, cu cele două nume trecute pe ele domnii 
consilieri şi-au exprimat obŃiunea. 

După ce domnii consilieri au votat doamna secretar a adunat buletinele de vot şi 
împreună cu doamna preşedinte de şedinŃă au numărat buletinele de vot şi cu 14 voturi 
„pentru” doamna Vlad Cristina se adoptă Hotărârea nr.186/2008 privind repartizarea 
unei garsoniere din imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 
2 numitei Vlad Cristina. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea articolului 1 

din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 146/2006 privind desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului local al municipiului Brad pentru a face parte din 
Consiliul etic al Spitalului municipal 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 primar Florin Cazacu precizează că prin Hotărârea Consiliului local Brad 
nr. 146/2006 a fost desemnată doamna Cobori Sorina Gabriela pentru a face parte din 
Consiliul etic al Spitalului municipal Brad potrivit  prevederilor Ordinului ministrului 
sănătăŃii nr. 1209/2006 . 
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Întrucât doamna Cobori Sorina Gabriela în mandatul 2008 – 2012 nu este consilier 
local al municipiului Brad se impune înlocuirea acesteia cu un alt consilier, fapt pentru 
care a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre. 

Mai precizează că atribuŃiile Consiliului etic sunt cele prevăzute în art. 4 al 
Ordinului ministrului sănătăŃii nr. 1209/2006 adică de a analiza cazurile de încălcare a 
normelor de conduită în relaŃia pacient–medic-asistentă, a normelor de comportament, a 
disciplinei în unitatea sanitară, de a verifica conduita personalului medico sanitar şi 
auxiliar, de a sesiza organele statului dacă se constată încălcări ale codului de deontologie 
medicală, de a analiza sesizările pacienŃilor referitoare la actul medical, de a veghea la 
respectarea demnităŃii umane şi de a propune măsuri cu caracter profesional pentru 
acordarea tuturor îngrijirilor medicale.  

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.  

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

Domnul consilier Oprişa Florin propune ca din Consiliul etic al Spitalului să facă 
parte doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara. 

În urma distribuirii buletinelor de vot de către doamna secretar al municipiului, cu   
numele doamnei consilier Uibariu Maria Lăcrămioara, domnii consilieri au votat şi cu 
unanimitate de voturi doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara a fost aleasă să facă 
parte din Consiliul etic al Spitalului municipal Brad. 

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi  „pentru”se adoptă Hotărârea nr.187 
/2008 pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 
146/2006 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului 
Brad pentru a face parte din Consiliul etic al Spitalului municipal Brad. 
 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind  aprobarea drepturilor 
băneşti aferente personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare  de 
la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur . 
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    Doamna preedinte de edin d cuvântul domnului primar Florin 

Cazacu pentru a da citire proiectului de hotrâre, precum i  expunerii de motive  

în calitatea sa de iniiator.  
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile făcute de 

către Consiliile de AdministraŃie ale Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii 
Generale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad, ale Şcolii Generale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” şi 
ale GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad, de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare 
pe mijloacele de transport în comun personalului didactic, didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic, care se deplasează de la localitatea de domiciliu la locul de muncă (în 
municipiul Brad) şi retur, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenŃionat pe luna noiembrie 2008 în sumă 
totală de 8724,40  lei după cum urmează: 
  - Colegiul NaŃional ,, Avram Iancu” Brad   3254,10 lei  
  - Şcoala Generală ,, Mircea  Sântimbreanu” Brad  1497,50  lei 
  - Şcoala Generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad  2588,80  lei 
  - GrădiniŃa ,, Floare de ColŃ” Brad              1384       lei  
 Domnul primar mai precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus 
virarea sumelor de mai sus din bugetul local al municipiului Brad la cele două centre 
bugetare pentru a fi achitate   persoanelor prevăzute în cele 4 anexe. 

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 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. 
188/2008 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din 
învăŃământ 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 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului local nr. 27/2008 privind aprobarea unui sprijin financiar domnului 
Pîrva Ioan pentru tipărirea volumelor ,,MunŃii, moŃii şi lumea” şi ,,Cărări prin 
Apuseni” . 
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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 primar Florin Cazacu precizează că prin Hotărârea Consiliului local Brad 
nr.27/2008 Consiliul local al municipiului Brad a aprobat alocarea sumei de 4000 lei din 
bugetul local al municipiului Brad de la capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi 
religie domnului Pîrva Ioan pentru susŃinerea tipăririi volumului de versuri ,,Cărări prin 
Apuseni” şi a  volumului de proză ,,MunŃii, moŃii şi lumea”. 
 După tipărirea celor două lucrări domnul Pîrva Ioan prin cererea nr. 
17110/17.11.2008 adresată atât Primăriei municipiului Brad cât şi Consiliului local Brad 
solicită suplimentarea sumei acordate cu încă 2700 lei, motivând că a crescut preŃul 
materialelor tipografice, a crescut şi numărul de pagini la lucrarea ,,MunŃii, moŃii şi 
lumea” prin includerea unui set de 35 de fotografii alb negru adecvate tematicii cărŃii.  

 FaŃă de cele de mai sus şi Ńinând cont şi de faptul că autorul este pensionar şi nu 
dispune de resurse financiare, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
modificarea art. 1 din Hotărârii Consiliului local nr.27/2008, în sensul acordării din 
bugetul local al municipiului Brad, domnului Pârva Ioan pentru tipărirea celor două 
lucrări ,, Cărări prin Apuseni” şi ,,MunŃii, moŃii şi lumea”suma de 6700 lei în loc de 4000 
lei. 

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 abŃinere (Mureş Mihai) se 
adoptă Hotărârea nr.189/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 
27/2008 privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Pîrva Ioan pentru 
tipărirea volumelor ,,MunŃii, moŃii şi lumea” şi ,,Cărări prin Apuseni” . 

   
Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre privind modificarea taxei pentru 

utilizarea spaŃiului public şi privat de către utilizatorii autorizaŃi pentru transportul 
de persoane în regim de taxi în 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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul 
nr.18006/2008 a Compartimentului autorizare, monitorizare, control transport public 
local, transport în regim de taxi şi de închiriere prin care se propune majorarea taxei de la 
600 lei la 700 lei/autoturism/an pentru utilizarea spaŃiului public şi privat de către 
transportatorii autorizaŃi pentru transportul de persoane în regim de taxi din municipiul 
Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea acestei taxe 
începând cu data de 1 ianuarie 2009. 

Taxa respectivă este nominalizată de fapt în Contractul de delegare a gestiunii 
delegate serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiul Brad, care se va 
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achita până la data de 10 a lunii următoare trimestrului încheiat pe bază de factură în 
contul Primăriei municipiului Brad. 

Mai precizează că modificarea taxei se impune datorită creşterii indicelui de inflaŃie 
şi a preŃului de consum dat de  DirecŃia de Statistica a judeŃului Hunedoara. 

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.  

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 în ansamblul său şi cu  voturi 17 „pentru” se adoptă  
Hotărârea nr. 190/2008 privind modificarea taxei pentru utilizarea spaŃiului public şi 
privat de către utilizatorii autorizaŃi pentru transportul de persoane în regim de taxi 
în municipiul Brad. 
 

Se trece la discutarea  Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului local Brad nr. 130/2007 privind stabilirea situaŃiilor deosebite, pentru 
acordarea ajutoarelor de urgenŃă familiilor şi persoanelor singure din municipiul 
Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare . 

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 primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu prevederile art. 28 
alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 
completările ulterioare, primarul unităŃii administrativ teritoriale poate acorda ajutoare de 
urgenŃă familiilor şi persoanelor singure aflate în situaŃii de necesitate cauzate de 
calamităŃi naturale, incendii, accidente precum şi pentru alte situaŃii deosebite. 
 SituaŃiile deosebite au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului local al municipiului 
Brad nr. 15/2007 iar cuantumurile acestora au fost modificate prin Hotărârea Consiliului 
local Brad nr. 130/2007 datorită creşterii ajutoarelor sociale, a pensiilor a alocaŃiilor de 
stat pentru copii şi a salariului minim pe economie în anul 2008. 

Mai menŃionează că întrucât începând cu data de 1 ianuarie 2009 se modifică din 
nou salariul minim pe economie conform HGR 1050/2008 la suma de 600 lei lunar, a 
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iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus majorarea cuantumurilor 
ajutoarelor de urgenŃă în situaŃii deosebite, potrivit Legii nr. 416/2001.   

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.  

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.191/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 130/2007 
privind stabilirea situaŃiilor deosebite, pentru acordarea ajutoarelor de urgenŃă 
familiilor şi persoanelor singure din municipiul Brad, potrivit Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare . 

  
Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  
 - decizia  nr. 266/2008 a ANRSC Bucureşti prin care ANRSC stabileşte preŃul 

local de referinŃă, al energiei termice livrate  populaŃiei din municipiul Brad în sistem 
centralizat, de 371,77 lei/Gcal, în condiŃiile de calcul al subvenŃiei unitare, ce se suportă 
din bugetul local, de 10% din preŃul aprobat prin HCL150/28.10.2008, de 543,73 lei Gcal. 
Aceeaşi Decizie reglementează, prin art.2, o compensare unitară a creşterii neprivizionate 
a preŃului combustibilului de 117,59 lei Gcal, începând cu data de 01.10.2009, de care 
domnii consilieri au luat cunoştiinŃă. 

  - adresa nr. 3437/2008 a SC ACVACALOR SA BRAD prin care societatea 
susamintită precizează că  refuzul autorităŃii locale de a aproba suma de 2.190.692 lei ca 
aport de capital în numerar va atrage dizolvarea SC ACVACALOR SA BRAD de care 
domnii consilieri au luat cunoştiinŃă. 

  - adresa nr. 3418/2008 a SC ACVACALOR SA BRAD prin care are  în vedere 
contractul de furnizare de  păcură nr. 3030/28.10.2008 încheiat între SC Acvacalor SA 
Brad şi SC ALSON COM TRADING SRL de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃă.  

 Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi: Diverse. 
Doamna preşedinte de şedinŃă urează Crăciun Fericit! Şi un An nou cu bucurăă ! 

atât domnilor consilieri cât şi întregului personal al Primăriei municipiului Brad. 



 15 

Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte Consiliului local şi salariaŃilor Primăriei 
pentru modul în care şi-au desfăşurat activitatea în acest an, făcând totodată şi dumnealui 
urările de Crăciun fericit! Şi un An nou cu bucurii! 
    Nemaifiind alte discuŃii doamna preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 

şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 22.12.2008.      
          
 
Brad, 22.12.2008 
 
 
        PREŞEDINTE DE SEDINłĂ                                                      SECRETAR 
         CHIŞ ALEXANDRA                                                                EPURE AGNES 
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