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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 23 iulie  2009 cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 

 
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 

data de 23 iulie  2009 s-a făcut în data de 17.07.2009 prin DispoziŃia nr. 
762/17.07.2009 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 cunoştiinŃa 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 17.07.2009 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  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 invitaŃi au participat: domnul Suciu Ovidiu –director Şcoala 
Generală „Mircea Sântimbreanu” Brad,  domnul Iezan Liviu  - profesor la Colegiul 
NaŃional „Avram Iancu” şi domnul – Sorin Leucian - inginer – şef 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 
30.06.2009 care s-a 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. 

 Doamna secretar Epure Agnes îl roagă pe domnul consilier Duşan Gheorghe 
Adrian să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei dumnealui fiind 
ales pentru trei luni,  preşedinte de şedinŃă în cursul lunii iunie. 

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

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 
2009 - iniŃiat de primarul municipiului Brad.   

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind 
„Parcare publică auto, str. General Vasile Milea –str. Dacilor, municipiul Brad, 
judeŃul Hunedoara – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
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3. Proiect de hotărâre pentru  completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului local nr. 26/2009 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. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui contract de publicitate  
între  CLUBUL DE SPEOLOGIE „CRISTAL” ORADEA  şi Consiliul local al 
municipiului Brad  - iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

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

6. Proiect de hotărâre pentru  atribuirea denumirii  „PiaŃa Europa”, parcului 
amplasat la intersecŃia str. Republicii cu str. 1 Mai din municipiul Brad – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind montarea unor panouri şi indicatoare de 
semnalizare pentru monumentul istoric „Linie ferată îngustă industrială Brad - 
Crişcior” – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

8. Referat privind necesitatea cuprinderii în Bugetul de venituri şi cheltuieli 
2009 – rectificat a sumei necesare finanŃării documentaŃiei tehnice pentru 
reabilitarea termică a unui număr de 33 blocuri – etapa I    

9. Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  
  - adresa  nr. 04/24.06.2009 a AsociaŃiei Coloseum Brad. 
 - cererea nr. 11118/13.07.2009 a domnului MiheŃ Victor. 
 - adresa nr. 696/14.07. 2009 a SC Birta Group SRL. 
 - adresa nr. 10739/06.07.2009 a Consiliului JudeŃean Hunedoara. 
 - adresa nr. 29/06.07.2009 a AgenŃiei NaŃionale pentru Egalitatea de Şanse 
între femei şi bărbaŃi – Compartiment teritorial Hunedoara. 
 - adresa nr. 1030/18.06.2009 a Primăriei comunei TopliŃa. 
 - adresa nr. 791/09.07.2009 a Consiliului local al comunei CârjiŃi 

10. Diverse. 
 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea 
sau completarea  Proiectului Ordinii de zi. 

Domnul primar Florin Cazacu propune: 
 - completarea Proiectului Ordinii de zi cu încă trei proiecte de hotărâre şi 

câteva adrese:  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al 

municipiului Brad   pentru tipărirea lucrării ,,Monografia municipiului Brad – EdiŃia 
a III-a”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Schimbare destinaŃie din spaŃiu de locuit în spaŃiu prestări servicii”  în Brad, str. 1 
Iunie, bl. 1B, et.4, ap.28. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Proiectului „Reabilitare infrastructură 
municipală  – str. Decebal, Brad, jud. Hunedoara”. 

4. Adresa nr. 1401/21.07.2009 a S.C. APA PROD S.A. Deva - Punct de lucru 
Brad. 

5. Adresa nr. 11540/21.07.2009 – Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului 
Hunedoara. 

6. Adresa nr. 316/21.07.2009 a SC Distri Com SRL Brad. 
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7. Cererea înregistrată sub nr. 11355/17.07.2009 a SC CONSTRADE SRL 
Deva. 

8. Adresa nr. 3/2009  a SC  RETYEZAT  MOUNTAINS SRL Hunedoara. 
9. Adresa nr.      /2009 a SC Energy Serv SRL Bucureşti. 

 
Nemaifiind alte propuneri domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării 

proiectul ordinii de zi împreună cu completările făcute de domnul primar  care este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte de şedinŃă propune ca după discutarea proiectelor de 
hotărâre înscrise iniŃial pe ordinea de zi să se discute celelalte 3 proiecte de hotărâre 
propuse a fi înscrise de primar şi ulterior adresele – propunere care este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea 
bugetului municipiului Brad pe anul 2009. 

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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa  nr. 
3640/15.07.2009 a Inspectoratului Şcolar al JudeŃului Hunedoara prin care se face 
cunoscut că din bugetul de stat s-a transferat suma de 125 mii lei pentru finanŃarea 
unor cheltuieli de capital ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul 
Brad  a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului 
municipiului Brad pe anul 2009 cu suma de 125 mii lei. 
 MenŃionează că suma va fi transferată către bugetul local de la bugetul de stat 
prin intermediul Inspectoratului Şcolar al JudeŃului Hunedoara şi va fi folosită 
pentru finanŃarea unor cheltuieli de capital. 
 Mai precizează că din suma de 125 mii lei,  suma de 65 mii lei s-a alocat 
Şcolii Generale „Horia Cloşca şi Crişan” Brad, suma de  20 mii lei s-a alocat 
Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad şi suma de 40 mii lei s-a alocat Şcolii 
Generale „Mircea  Sântimbreanu” Brad. Sumele vor fi transmise de la Inspectoratul 
Şcolar lunar în funcŃie de situaŃia care se va comunica lunar de către Primăria 
municipiului Brad privind  stadiul de executare a  lucrărilor. 
 În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2009 se stabileşte 
în sumă de 28290 mii lei  atât la venituri cât şi la cheltuieli şi suma va fi inclusă 
inclusiv în anexa 3 la hotărâre privind cheltuielile de capital. 

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

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că dumnealui doreşte o 
detaliere a ceea ce se va investii la cele trei  unităŃi de învăŃământ. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că la Şcoala „Horea, Cloşca şi 
Crişan” investiŃia este în curs de derulare, la Şcoala „Mircea Sântimbreanu” se 
doreşte reabilitarea mobilierului, parchetului … investiŃie în curs iar la Colegiul 
NaŃional  „Avram Iancu”  banii vor fi folosiŃi în scopul obŃinerii autorizaŃiilor pentru 
funcŃionarea Cantinei Şcolare. 

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se 
adoptă Hotărârea nr.76 /2009 privind rectificarea bugetului municipiului Brad 
pe anul 2009. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului 
de fezabilitate privind „Parcare publică auto, str. General Vasile Milea –str. 
Dacilor, municipiul 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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere necesitatea 
realizării unei parcări publice pentru autocamioane şi autobuze a identificat o 
suprafaŃă de 3019 mp de teren peste Pârâul Luncoi  la intersecŃia străzilor General 
Vasile Milea şi strada Dacilor şi a comandat întocmirea unui Studiu de fezabilitate la 
S.C. PROCONS   INVEST S.R.L. DEVA. 
 DocumentaŃia fiind realizată prin proiectul nr. 882009 a iniŃiat prezentul 
proiect de hotărâre prin care a propus  aprobarea Studiului de fezabilitate privind 
„Parcare publică auto, str. G-ral Vasile Milea – str. Dacilor, municipiul Brad, judeŃul 
Hunedoara”. 
  DocumentaŃia are în vedere realizarea unei parcări publice auto pentru 
autocamioane şi autobuze, compusă din 4 zone de parcare cu 9 locuri de parcare 
pentru autocamioane cu lungimi de 12,5 m, 5 locuri de parcare pentru autovehicule 
cu lungimi de 8,5 m şi 13 locuri de parcare pentru autoturisme, realizându-se în total  
27 de locuri de parcare. De asemenea se va reabilita şi str. G-ral Vasile Milea care va 
asigura accesul la parcare şi va facilita accesul la viitorul pod peste Pârâul Luncoi.   
 Studiul a fost realizat de S.C. PROCONS INVEST S.R.L. DEVA, prin 
proiectul nr. 88/2009 şi cuprinde un deviz general în valoare totală de 779,50 lei cu 
TVA, respectiv 184,78 mii Euro cu TVA din care C + M= 691,35 mii lei respectiv 
163,89 mii  Euro cu TVA. 
 FinanŃarea acestei investiŃii  se face din bugetul local al municipiului Brad. 

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 
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, 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 întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel precizează că nu este binevenită 
parcarea pentru maşini mari deoarece infrastructura nu este pregătită pentru a 
suporta astfel de trafic. Mai menŃionează că  în schimb este binevenită parcarea 
pentru maşini mici sens în care propune  amânarea proiectului de hotărâre în vederea 
refacerii Studiului de fezabilitate. 

Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării propunerea  domnului 
consilier local Leaha Ştefan Dorel – propunere  aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  
preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerea domnului consilier Leaha Ştefan 
Dorel şi cu unanimitate de voturi SE AMÂNĂ PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Parcare publică auto, str. 
General Vasile Milea –str. Dacilor, municipiul Brad, judeŃul Hunedoara. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru  completarea Anexei 

nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 26/2009 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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că s-a identificat 
încă un amplasament în municipiul Brad, care ar putea fi folosit sub formă de terasă 
sezonieră, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus completarea 
Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 26/2009 cu acest amplasament. 

Mai menŃionează că amplasamentul este situat pe str. General Vasile Milea –
adiacent spaŃiului comercial deŃinut de către SC Denisa Ney SRL BRAD şi are o 
suprafaŃă de 13,50 mp.  

Amplasamentul  propus pentru terasa sezonieră  va fi scos la licitaŃie în baza 
Caietului de sarcini care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 26/2009, 
iar componenŃa comisie de licitaŃie va fi  tot cea prevăzută şi aprobată prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 26/2009. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
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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 întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că de acum încolo în 
astfel de situaŃii Compartimentul Patrimoniu să prezinte o schiŃă amănunŃită, chiar şi 
de mână. 

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.  

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  voturi „pentru”,  se 
adoptă Hotărârea nr. 77/2009 pentru  completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului local nr. 26/2009 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  aprobarea încheierii 

unui contract de publicitate  între  CLUBUL DE SPEOLOGIE „CRISTAL” 
ORADEA  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.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că prin cererea 
înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 10688/2009  SC Cristal – Clubul 

de speologie Oradea prin numitul Vlad Mihai din municipiul Brad, str. Aleea 

Privighetorilor, bl. 35, ap. 22  - membru al clubului susmen�ionat solicit� un 

sprijin financiar pentru realizarea unei expedi�ii pe muntele Ararat în perioada 

august – septembrie 2009. 

Fa�� de cele solicitate a ini�iat prezentul proiect de hot�râre prin 
care a propus încheierea unui contract de publicitate cu Clubul de speologie 

„Cristal” Oradea precum �i acordarea unei sume de 2000 lei din bugetul local 

al municipiului Brad de la capitolul 67.02 cultur�, recreere  �i religie. 

  În  contractul de publicitate se va stipula obliga�ia speologilor care vor 

escalada muntele Ararat (în lunile august – septembrie 2009) la cota de 5165 m 

s� arboreze steagul municipiului  Brad cu inscrip�ia „municipiul Brad” 

precum �i prezentarea la întoarcere în cadrul Casei de Cultur� Brad, 

realizarea expedi�iei prin fotografii �i film�ri. 
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 

prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
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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.  

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

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”,  se adoptă 
Hotărârea nr.  78/2009 privind aprobarea încheierii unui contract de 
publicitate  între  CLUBUL DE SPEOLOGIE „CRISTAL” ORADEA  şi 
Consiliul local al municipiului Brad. 

Doamna consilier Răpcău AncuŃa solicită domnilor consilieri să-i permită să 
părăsească sala de şedinŃă deoarece mama dumneaei este foarte bolnavă şi trebuie să 
plece de urgenŃă la Spital la Deva. Domnii consilieri sunt în unanimitate de acord cu 
plecarea doamnei consilieri şi astfel doamna părăseşte sala de şedinŃă. 

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 primar Florin Cazacu precizează că pentru realizarea unei parcări 
publice pe str. Spitalului  care era de strictă necesitate s-a achiziŃionat pe lângă 
terenul existent încă o suprafaŃă de 178,85 mp. de teren. Terenul s-a cumpărat de la 
SC PETROM SA BUCUREŞTI conform contractului de vânzare cumpărare 
autentificat sub nr. 213/14.05.2009.  

Totodată, mai menŃionează că s-a comandat realizarea unei documentaŃii 
topografice pentru rectificarea cărŃii funciare nr. 2852 deoarece în cartea funciară era 
notată suprafaŃa de 5095,98 mp dar în realitate suprafaŃa este de 7912 mp. Terenul 
este situat în intravilanul municipiului Brad în zona Micro 1 şi a fost transnotat în 
urma ridicării topografice în numărul cadastral  60400. 

 Cele două suprafeŃe de  teren propune a fi inventariate în domeniul privat al 
municipiului Brad, fapt pentru care a iniŃiat prezentul proiect 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 
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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 întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier „lipsă 
vot” Răpcău AncuŃa, se adoptă Hotărârea nr. 79/2009 privind completarea 
inventarului domeniului privat al municipiului Brad. 

  
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii  

„PiaŃa Europa”, parcului amplasat la intersecŃia str. Republicii cu str. 1 Mai 
din municipiul Brad . 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere  Referatul nr. 
10306/08.07.2008 al Biroului urbanism şi al Compartimentului patrimoniu din 
cadrul Primăriei municipiului Brad prin care se face cunoscut că există în derulare 
un program de modernizare a parcului situat la intersecŃia străzii Republicii cu strada 
1 Mai din municipiul Brad, amplasat într-o zonă centrală a localităŃii, a iniŃiat un 
proiect de hotărâre prin care a propus atribuirea denumirii acestui parc  de ,,PIAłA  
EUROPA”, întrucât în urma amenajării va fi un punct de atracŃie şi recreere pentru 
cetăŃeni. 

Proiectul de hotărâre a fost trimis la Comisia de avizări dar nu s-a primit în 
termenul de 60 de zile nici un răspuns, fapt pentru care  a supus aprobării acest 
proiect de hotărâre. 
 În programul de modernizare este prevăzută amplasarea unei fântâni arteziene 
moderne, aranjamente florale, bănci pentru odihnă, precum şi drapelele României şi 
Uniunii Europene. 
 Mai menŃionează că configuraŃia parcului rezultă din Planul de situaŃie 
întocmit de către SC ORA  EXACTĂ  SRL Oradea, anexat 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 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.  
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Domnul  preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier Ciur Gheorghe întreabă dacă s-a renunŃat la proiectul PieŃei 
din zona Băncii Comerciale  considerat Centru civic al municipiului. 

Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că cu cât sunt mai multe pieŃe cu 
atât mai bine, iar în ceea ce priveşte această piaŃă se doreşte să se marcheze această 
locaŃie  în centrul oraşului ca şi cum ar fi european. 

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.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier „lipsă vot” Răpcău AncuŃa,  se adoptă Hotărârea nr. 80/2009 privind 
atribuirea denumirii „PiaŃa Europa”, parcului amplasat la intersecŃia str. 
Republicii cu str. 1 Mai din municipiul Brad . 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind montarea unor 
panouri şi indicatoare de semnalizare pentru monumentul istoric „Linie ferată 
îngustă industrială Brad - Crişcior” 

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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
2286/92CJ/17.06.2009 a SC Atelierele Centrale SA Crişcior  prin care solicită 
aprobarea montării în municipiul Brad a câtorva panouri şi  indicatoare de 
semnalizare a monumentului istoric „linie ferată îngustă industrială Brad – Crişcior” 
a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus montarea a cinci panouri şi 
patru indicatoare de semnalizare de-a lungul căii ferate. 

Mai menŃionează că linia ferată îngustă Brad – Crişcior a fost clasată ca 
monument istoric conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată.  

Această lege precizează că proprietarii monumentelor istorice au obligaŃia să 
pună în valoare monumentele prin panouri publicitare respectiv prin indicatoare de 
semnalizare.  

Întrucât panourile vor fi amplasate pe domeniul public al municipiului Brad a 
propus aprobarea închirierii a 5 mp de teren cu o chirie lunară de 6,5 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 
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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 întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

Doamna consilier Chiş Alexandra precizează că este binevenit încă un 
monument istoric în municipiul Brad dar ar fi bine să se ia şi măsuri ca proprietarul 
acestui obiectiv  să se îngrijească de curăŃenie şi  întreŃinere. 

Domnul primar Florin Cazacu precizeazîă că terenul de sub linia ferată 
aparŃine Statului Român.  

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu modificarea 
făcută şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier „lipsă vot” Răpcău AncuŃa, se adoptă 
Hotărârea nr. 81/2009 privind montarea unor panouri şi indicatoare de 
semnalizare pentru monumentul istoric „Linie ferată îngustă industrială Brad - 
Crişcior” 

  
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea alocării 

unei sume din bugetul local al municipiului Brad pentru tipărirea lucrării 
,,Monografia municipiului Brad – EdiŃia a III-a”. 

 
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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere referatul nr. 
38/21.07.2009 al Casei de Cultură Brad  prin care se solicită suportarea cheltuielilor 
ocazionate de tipărirea lucrării ,,Monografia municipiului Brad – EdiŃia a III-a”,  
realizată de profesor Neag  Romulus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care 
a propus alocarea  sumei de  15.000 lei de la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, 
recreere şi religie. 
 S-a  impus revizuirea lucrării datorită faptului că s-au descoperit noi aspecte 
din trecutul istoric, economic şi cultural al municipiului Brad care nu au fost 
cuprinse în celelalte două ediŃii.  

Mai  menŃionează că lucrarea va fi tipărită la SC COLOFON SRL Deva având 
un tiraj de  500 exemplare cu o valoare de 30 lei/ bucată. 

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 
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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 întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel doreşte să i se precizeze câte exemplare 
revin administraŃiei publice. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că ar fi bine să se întrunească şi 
Comisia de cultură a Consiliului local  pentru a purta o discuŃie cu domnul profesor 
Neag Romulus atât despre numărul de exemplare care-i revine domnului profesor cât 
şi despre dreptul de autor. 

Doamna director a Casei de Cultură Brad – Bianca Leucian precizează că în 
ceea ce priveşte dreptul de autor îşi aminteşte că odată cu publicarea celorlalte două 
ediŃii domnul profesor a primit o anumită sumă pentru dreptul de autor. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că Ordinul de plată va fi semnat 
doar după ce va avea loc discuŃia cu domnul profesor. 

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu modificarea 
făcută şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier „lipsă vot” Răpcău AncuŃa, 1 abŃinere 
(Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.82/2009 privind aprobarea alocării 
unei sume din bugetul local al municipiului Brad pentru tipărirea lucrării 
,,Monografia municipiului Brad – EdiŃia a III-a”. 

  
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Proiectului „Reabilitare infrastructură municipală – str. Decebal, Brad, jud. 
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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
5107/2009 a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Timişoara prin care se solicită 
aprobarea Proiectului „Reabilitare infrastructură municipală – str. Decebal, Brad, 
jud. Hunedoara” a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea 
acestui proiect. 
 MenŃionez că Studiul de Fezabilitate „Reabilitare infrastructură municipală – 
str. Decebal, Brad, jud. Hunedoara” respectiv  proiectul bugetului au fost aprobate şi 
depuse la ADR Timişoara în cursul lunii mai 2009. 

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

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Compartimentul RelaŃii cu Publicul şi Integrare Europeană din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu modificarea 
făcută şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier „lipsă vot” Răpcău AncuŃa, se adoptă 
Hotărârea nr. 83/2009 privind aprobarea Proiectului „Reabilitare 
infrastructură municipală – str. Decebal, Brad, jud. Hunedoara”. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaŃie din spaŃiu de locuit în spaŃiu 
prestări servicii”  în Brad, str. 1 Iunie, bl. 1 B, et. 4, ap. 28. 

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 primar Florin Cazacu precizează că la iniŃierea acestui proiect 
de hotărâre a avut în vedere  documentaŃia Plan Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare 
destinaŃie din spaŃiu de locuit în spaŃiu prestări servicii”  în Brad, str. 1 Iunie, bl. 1 B, 
et. 4, ap. 28,  întocmit de C & M Cepromin  SRL Brad prin Proiectul 436/2009 
precum şi Avizul tehnic al  Comisiei  locale de  Urbanism din cadrul Primăriei 
municipiului Brad. 

Mai precizează că beneficiarul proiectului este SC CCC Blue Telecom SA 
GalaŃi. 

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 întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii  din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  
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Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu modificarea făcută şi cu 16 
voturi „pentru”, 1 consilier „lipsă vot” Răpcău AncuŃa se adoptă Hotărârea nr. 
84/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare 
destinaŃie din spaŃiu de locuit în spaŃiu prestări servicii”  în Brad, str. 1 Iunie, 
bl. 1B, et.4, ap.28. 

 
Se trece la următorul punct şi anume: Referat privind necesitatea cuprinderii 

în Bugetul de venituri şi cheltuieli 2009 – rectificat a sumei necesare finanŃării 
documentaŃiei tehnice pentru reabilitarea termică a unui număr de 33 blocuri – etapa 
I  de care domnii consilieri au luat act. 

  
Se trece la următorul punct şi anume: 
 Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  
- Adresa  nr. 04/24.06.2009 a AsociaŃiei Coloseum Brad care deŃine în 

concesiune un teren în suprafaŃă de 1600 mp, situat în Brad, str. Avram Iancu, nr.7, 
în baza contractului de concesiune nr. 1/02.02.1995, pe o perioadă de 99 ani, având 
ca scop realizarea unei clădiri P+2E pe terenul concesionat. Prin această adresă  se 
propune preluarea de către autoritatea publică a  construcŃiei începută (P+1E+M) în 
municipiul Brad,  str. Republicii, nr. 18 întrucât asociaŃia nu mai are putere 
financiară de aşi continua construcŃia începută ( doar fundaŃia construcŃiei este 
finalizată ). 

Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul Savu Vasile – secretar al 
AsociaŃiei Coloseum să expună pe scurt situaŃia referitoare la concesiunea terenului. 

Domnul Savu Vasile precizează că în anul 1995 au concesionat de la Consiliul 
local al municipiului Brad o suprafaŃă de 1600 mp teren pentru construirea unei 
clădiri de P+1E+ M fapt pentru care au comandat proiecte, autorizaŃii, avize, 
documentaŃii şi au început lucrarea. În anul 1997 datorită faptului că fostul proprietar 
al terenului a acŃionat Primăria municipiului Brad în instanŃă revendicându-şi terenul  
contractul de succesiune s-a suspendat prin ordonanŃă preşedinŃială până la data de 
10.11.2003 când s-a terminat procesul cu domnul łăndău.    

Din anul 2004 AsociaŃia Coloseum nu a mai putut continua lucrările pentru 
care doreşte ca această fundaŃie executată să fie preluată de către Consiliul local al 
municipiului Brad şi să se facă o compensare cu valoarea  investiŃiei  şi debitul la 
redevenŃă faŃă de bugetul local. 

Doamna Epure Agnes - secretar al municipiului Brad precizează că în cazul în 
care se doreşte să se construiască ceva pentru utilitate publică propunerea de 
preluare a investiŃiei trebuie să pornească de la autoritatea locală. În cazul în care nu 
se doreşte acest lucru asociaŃia trebuie să fie acŃionată în instanŃă pentru recuperarea 
debitului şi automat se reziliază şi contractul pentru neplata datoriilor urmând a se 
prelua terenul fără a fi despăgubită asociaŃia cu investiŃia realizată, aceste aspecte 
fiind reglementate prin  O.U.G. nr .54/2006 . 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că în momentul de faŃă în bugetul 
local al municipiului Brad nu există fonduri pentru achiziŃionarea acestei fundaŃii şi 
nu este de acord nici cu valoarea fundaŃiei prezentată de către AsociaŃia Coloseum 
care ar trebui să fie compensată valoarea redevenŃei datorate . Este şceptic şi în ceea 
ce priveşte continuarea unei lucrări de utilitate publică pe o fundaŃie executată după 
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un proiect al AsociaŃiei Coloseum în era propus executarea unor locuinŃe şi spaŃii 
comerciale. Propune reluarea discuŃiei într-o altă şedinŃă. 
 - Cererea nr. 11118/13.07.2009 a domnului MiheŃ Victor care are o rulotă 
pe str. Republicii în dreptul proprietăŃii Moga, pe o perioadă determinată, respectiv 
până la 31.12.2009 şi solicită un alt amplasament pentru amplasarea unui chioşc din 
termopan cu o suprafaŃă  de 5 mp datorită faptului că proprietarul imobilului în faŃa 
căruia are amplasată rulota l-a anunŃat că vrea să-şi renoveze casa. Domnii consilieri 
au luat act de cererea domnului MiheŃ Victor şi precizează că până se va găsi o altă 
locaŃie rulota dânsului care este amplasată pe domeniul public al municipiului Brad  
poate să rămână acolo fără ca domnul Moga  să dispună  ca dumnealui să plece. 
 - Adresa nr. 696/14.07.2009 a SC Birta Group SRL prin care se aduce la 
cunoştiinŃa domnilor consilieri  Programul de înlocuire sau completare a sistemelor 
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi 
energie eoliană  ori alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi 
solului  de care domnii consilieri au luat act. 
 - Adresa nr. 10739/06.07.2009 a Consiliului JudeŃean Hunedoara  prin 
care se solicită a se prinde în bugetul local, cotizaŃia anuală, conform Hotărârii  nr. 
3/17.11.2008 a Adunării Generale, datorată AsociaŃiei  de Dezvoltare 
Intercomunitară  „AQUA PREST HUNEDOARA, precum şi cea datorată AsociaŃiei 
„SALVITAL” HUNEDOARA precum şi să achitaŃi la zi sumele restante  de care 
domnii consilieri au luat act. 
 - Adresa nr. 29/06.07.2009 a AgenŃiei NaŃionale pentru Egalitatea de 
Şanse între femei şi bărbaŃi – Compartiment teritorial Hunedoara  prin care se 
solicită a se permite participarea la una dintre şedinŃele de consiliu local pentru a 
prezenta activitatea ANES,  a politicilor şi programelor derulate la nivel naŃional  de 
care domnii consilieri au luat act şi sunt de acord cu participarea acestora la o  
şedinŃă de consiliu când doresc. 

- Adresa nr. 1030/18.06.2009 a Primăriei comunei TopliŃa  prin care se 
comunică  HCL nr. 8/2009 privind asocierea Consiliului local al comunei TopliŃa  cu 
judeŃul Hunedoara şi cu unele unităŃi administrativ teritoriale din judeŃul Hunedoara, 
în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat 
de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul Hunedoara,  de care domnii consilieri au luat act.  

- Adresa nr. 791/09.07.2009 a Consiliului local al comunei CârjiŃi prin care 
se comunică  HCL nr. 9/2009 privind asocierea Consiliului local al comunei CârjiŃi 
cu judeŃul Hunedoara şi cu unele unităŃi administrativ teritoriale din judeŃul 
Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul Hunedoara,  de care domnii 
consilieri au luat act.  
   - Adresa nr. 1401/21.07.2009 a S.C. APA  PROD S.A. Deva - Punct de 
lucru Brad  prin care se informează Consiliul local al municipiului Brad cu 
restanŃierii  solicitând să se facă demersurile necesare pentru achitarea datoriilor 
restante la asociaŃiile de proprietari din care fac parte,  de care domnii consilieri au 
luat act şi propun ca pentru a nu se mai confrunta cu astfel de situaŃii să se ia măsuri 
pentru încheierea contractelor individuale de prestări – servicii cu  proprietarii aşa 
cum  a procedat şi SC Acvacalor SA Brad pentru furnizarea căldurii. 
     -Adresa nr. 11540/21.07.2009 – Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului 
Hunedoara prin care se prezintă necesarul de fonduri  pentru finalizarea  lucrărilor 
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de amenajare a noului sediu al PoliŃiei municipiului Brad  de care domnii consilieri 
au luat act, domnul primar Florin Cazacu precizând că va lua legătura cu Guvernul 
României pentru a obŃine fondurile necesare. 
    - Adresa nr. 316/21.07.2009 a SC Distri  Com SRL Brad prin care se 
solicită concesionarea pe o perioadă de 49 ani , terenul situat în municipiul Brad, str. 
Abatorului (cel împrejmuit cu gard din beton), în suprafaŃă de 10.000 mp. pentru a 
executa o investiŃie în care la finalizare  vor lucra cca 90 de persoane  de care domnii 
consilieri au luat act.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că deocamdată terenul nu este în 
proprietatea municipiului Brad urmând ca în viitor să se facă demersurile necesare 
pentru notarea  terenului respectiv şi abia apoi  se va  putea scoate la licitaŃie publică. 
În momentul în care acest teren se va scoate la licitaŃie societatea sus amintită va fi 
anunŃată pentru a participa la licitaŃie. 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului Potecă Vasilică - 
reprezentantul societăŃii  care precizează că ar dori să fie câştigătorii acestei licitaŃii 
pentru a aduce investitori în prelucrarea  materialului lemnos provenit din deşeuri          
(crengi, rumeguş, etc…) şi ar crea cca 90 de locuri de muncă.  
        - Cererea înregistrată sub nr. 11355/17.07.2009 a SC CONSTRADE SRL 
Deva prin care se solicită concesionarea  pe o perioadă de 49 ani, terenul situat în 
municipiul Brad, str. Abatorului (cel împrejmuit cu gard din beton), în suprafaŃă de 
10.000 mp. Acest teren va urma să aibă destinaŃia de amplasare sediu, utilaje şi 
instalaŃii specifice domeniului de activitate de care domnii consilieri au luat act cu 
aceeaşi precizare ca la adresa anterioară. 

 -  Adresa nr. 3/2009  a SC  RETYEZAT  MOUNTAINS SRL Hunedoara  
prin care solicită  închirierea  unei suprafeŃe de 14 mp teren  în vederea amplasării  
într-o zonă centrală  a oraşului  a unei căsuŃe din lemn  masiv pentru preluarea 
Taloanelor de Participare la Tombola „CASA ECOLOGICĂ DIN LEMN – 
MESTEACĂNUL”  de care domnii consilieri au luat act şi propun executivului 
găsirea unei locaŃii potrivite.  
    -  Adresa nr. 11573/22.07.2009 a SC Energy Serv SRL Bucureşti  prin 
care se prezintă concluzia la care a ajuns această societate cu privire la construirea 
unei centrale termice pe combustibil solid în municipiul Brad, de care domnii 
consilieri au luat act.  
 Această adresă va fi rediscutată în cursul lunii august când se va lua o decizie 
în acest sens. 
 

18. Diverse. 
Domnul primar Florin Cazacu aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri faptul 

că în perioada 27.07.2009 – 31.07.2009 va fi în concediu de odihnă, concediu 
aferent anului 2009. 

Mai face cunoscut  şi programul detailat cu privire la manifestările ocazionate 
cu „Zilele municipiului Brad” gândit până în momentul de faŃă .  

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 23.07.2009.      
 
Brad, 23.07.2009 
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    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                                                                    
            Secretar   
   
   DUŞAN GHEORGHE ADRIAN                                         EPURE AGNES 
 


