ROM ÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 24 septembrie 2008 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 24 septembrie 2008 s-a făcut în data de 19.09.2008 prin DispoziŃia nr.
2559/19.09.2008 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 19.09.2008 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi 16 consilieri locali din cei 17 consilieri aflaŃi în
funcŃie, domnul consilier Leaha Dorel Ştefan fiind absent motivat .
Au mai participat domnul Dărău Gheorghe - director S.C. Acvacalor S.A.
BRAD şi domnul Leucian Sorin-inginer şef al S.C.Acvacalor S.A.Brad, angajaŃi ai
aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului
Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnessecretar al municipiului Brad .
Doamna Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal
constituită şi propune să se ridice în picioare toŃi cei prezenŃi în sală pentru a audia
imnul naŃional al României după care supune spre aprobare procesul verbal al
şedinŃei din data de 22.08.2008 care s-a aprobat cu unanimitate de voturi .
Doamna secretar Epure Agnes îi invită pe domnii consilieri să facă propuneri
pentru alegerea preşedintelui de şedinŃă având în vedere faptul că domnul consilier
Costina Ionel Zeno a condus lucrările şedinŃei pentru o perioadă de trei luni
consecutiv.
Domnul consilier Ciur Gheorghe îl propune pe domnul consilier Circo Aurel
Vasile ca preşedinte de şedinŃă dumnealui fiind următorul consilier în ordine
alfabetică.
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În continuare doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul consilier Circo
Aurel Vasile să ocupe loc în prezidiu pentru a conduce lucrările şedinŃei.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire
proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2008 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de
domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local în
Consiliile de administraŃie la unităŃile de învăŃământ din municipiul Brad – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul
locativ de stat către actualii chiriaşi – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr.
16 din blocul 60 sc. 2 de pe str. Aleea Patriei, municipiul Brad fostei chiriaşe – iniŃiat
de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor pentru Serviciul Public de
Desfacere, Han, PiaŃă agroalimentară, Obor şi PiaŃa Industrială – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,Construire bază sportivă” în Brad str. Dealul Racovei f.n – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,Schimbarea destinaŃiei din apartament în cabinet stomatologic şi creare acces din
exterior” în Brad str. Cuza Vodă bloc 15 ap. 11 sc. 2 parter – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,Construire piscină publică, cabine, toalete, alei pietonale” în Brad str. Vânătorilor
nr. 35 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice
pentru obiectivul ,,MODERNIZARE STRĂZI GOLCEŞTI, TUDORĂNEŞTI,
RĂBĂREASA” – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiilor tehnico-economice
pentru obiectivul ,,REPARAłIE CAPITALĂ - CINEMATOGRAFUL ZARAND
BRAD” – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
12. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- cererea nr. 12626/2008 a domnului Bratima Valentin
- cererea nr. 12894/2008 a domnului Galea Ioan
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- cererea nr.12649/2008 a Mănăstirii Sf. Pantelimon jud. Teleorman
- adresa nr. 13516/2008 a Compartimentului ULM
- adresa nr. 590/2008 a Consiliului local Zam
- adresa nr. 22/2008 a Parohiei Române Unită cu Roma Greco Catolică Brad
13. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt modificări sau completări la
Proiectul Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită aprobarea introducerii în Proiectul
Ordinii de zi a următoarelor :
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local.
2. Depunerea juământului de către un consilier.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Brad nr.93/2008 privind aprobarea numărului şi a componenŃei
comisiilor de specialitate.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice în serviciul
public de alimentare cu energie termică.
5. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de cetăŃean de onoare al
municipiului Brad, Prea- Fericitului Părinte Dr. Daniel Ciobotea – Patriarhul
României.
6. Cererea nr. 14020/24.09.2008 a doamnei Jeler Iulia.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi cu
completările aduse care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă solicită domnilor consilieri să aprobe discutarea
cu prioritate a primelor trei puncte din cele cinci introduse în completarea ordinii de
zi, (pentru a putea şi domnul Manea Iosif după depunerea jurământului să participe la
dezbaterea şi deliberarea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi) - solicitare
aprobată cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea primului punct : Proiect de hot râre privind validarea
mandatului unui
unui consilier local.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului întocmit de către
comisia de validare a Consiliului local al municipiului Brad care propune validarea
mandatului domnului Manea Iosif fiind următorul supleant de pe lista Partidului
Social Democrat.
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 lipsă vot(Manea
Iosif), 1 consilier absent motivat ( Leaha Ştefan Dorel) se adoptă Hotărârea nr.
131/2008 privind validarea mandatului unui consilier local.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi. Depunerea jurământului
de către un consilier local.
Domnul Manea Iosif depune jurământul într-un cadru solemn după care îl şi
semnează.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local nr. 93/2008 privind aprobarea numărului şi a componenŃei
comisiilor de specialitate
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier
absent motivat (Leaha Ştefan Dorel) se adoptă Hotărârea nr.132/2008 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 93/2008 privind aprobarea
numărului şi a componenŃei comisiilor de specialitate .
Se trece la discutarea următorului punct însris pe ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
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Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
, domnul 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 Serviciului Buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale şi a
Compartimentului audit 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 absent
motivat ( Leaha Ştefan Dorel), se adoptă Hotărârea nr. 133/2008 privind
rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de
deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi
retur .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
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.
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Domnul consilier Ciur Gheorghe doreşte să i se precizeze dacă membrii
Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi
de agrement sunt incompatibili pentru a întocmi raport la acest proiect de hotărâre.
Doamna secretar Epure Agnes precizează că nu sunt incompatibili iar de acum
încolo se vor repartiza aceste proiecte şi Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice,
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că în anexele trimise de
către şcoli tot personalul este trecut la cadre didactice, întreabă dacă este corect acest
lucru iar dacă nu atunci să li se facă o adresă prin care să li se precizeze să se facă
distincŃia între cadrele didactice şi ceilalŃi angajaŃi.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că în învăŃământ există trei
categorii de personal şi anume: cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi cadre
nedidactice.
Doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara întreabă dacă există prevederi
legale pentru decontarea drepturilor băneşti la toate aceste categorii de personal din
învăŃământ.
Doamna secretar Epure Agnes precizează că decontarea drepturilor băneşti ale
personalului se face în baza Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
cât şi în baza unor SentinŃe judecătoreşti definitive şi irevocabile obŃinute de
Sindicatul ÎnvăŃământ Preuniversitar JudeŃul Hunedoara.
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.
Nefmaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16
voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat ( Leaha Ştefan Dorel), se adoptă
Hotărârea nr.134/2008 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de
domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind desemnarea
reprezentanŃilor Consiliului local în Consiliile de administraŃie la unităŃile de
învăŃământ din municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier 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,
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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 propune ca domnul preşedinte al Comisiei
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de
agrement să facă propuneri pentru completarea cu reprezentanŃi a Consiliilor de
administraŃie la unităŃile de învăŃământ din municipiul Brad.
Domnul consilier Ciur Gheorge propune ca din Consiliul de administraŃie la
Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad să facă parte domnul consilier Radovici
Teofil Emilian.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizează că dumnealui nu poate
să facă parte din nici un Consiliu de administraŃie al unitatăŃilor de învăŃământ din
municipiul Brad deoarece dumnealui este inspector de zonă şi aceste unităŃi îi sunt
subordonate.
Domnul consilier Ciur Gheorge propune ca din Consiliul de administraŃie al
Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad să facă parte domnul consilier Ştefan
Bogdan Mihai – propunere aprobată cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Leaha Ştefan Dorel) – domnul consilier Ştefan Bogdan Mihai nu votează.
Membrii Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură,
protecŃie socială şi de agrement propun ca din Consiliul de administraŃie al Şcolii
Generale „Mircea Sântimbreanu” Brad să facă parte domnul consilier Ciur Gheorghe
– propunere aprobată cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat (Leaha Ştefan
Dorel) domnul consilier Ciur Gheorghe nu votează.
Domnul consilier Ciur Gheorge propune ca din Consiliul de administraŃie al
Şcolii Generale „Horea Cloşca şi Crişan” Brad să facă parte domnul consilier Kiszely
Fabius Tiberiu – propunere aprobată cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Leaha Ştefan Dorel), domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu nu votează.
Domnul consilier Ciur Gheorge propune ca din Consiliul de administraŃie al
GrădiniŃei „Floare de ColŃ”Brad să facă parte doamna consilier Răpcău AncuŃa
Florentina – propunere aprobată cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Leaha Ştefan Dorel), doamna consilier Răpcău AncuŃa Florentina nu votează.
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16
voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat (Leaha Ştefan Dorel), se adoptă
Hotărârea nr.135/2008 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local în
Consiliile de administraŃie la unităŃile de învăŃământ din municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării
unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier 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 Ciur Gheorghe precizează că de acum încolo aceste
documentaŃii de vânzare a apartamentelor din fondul locativ să fie mai complexe, să
se depună în acest sens în xerocopie şi vechile contracte de închiriere dacă acestea au
fost reînoite datorită schimbării numelui chiriaşilor datorită căsătoriei sau divorŃului
precum şi certificatul de căsătorie respectiv SentinŃei Judecătoreşti. În cazul de faŃă
să fie depus vechiul contract de întreŃinere şi SentinŃa de divorŃ.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi InvestiŃii 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 absent motivat (Leaha Ştefan Dorel) se adoptă Hotărârea nr.136 /2008
privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către
actualii chiriaşi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 16 din blocul 60 sc. 2 de pe str. Aleea Patriei,
municipiul Brad fostei chiriaşe.
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Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier 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 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 voturi 16 „pentru”, 1 consilier absent
motivat ( Leaha Ştefan Dorel) se adoptă Hotărârea nr.137/2008 privind
aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr. 16 din blocul 60 sc. 2 de pe
str. Aleea Patriei, municipiul Brad fostei chiriaşe.
Se trece la discutarea Proiectului de hot râre privind modificarea
taxelor pentru Serviciul Public de Desfacere, Han, Pia
agroalimentar ,
Obor

i Pia a Industrial .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare
şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire
raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură,
protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
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Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că doreşte să primească lămuriri de
ce în expunerea de motive este stipulat ca aceste taxe să se aplice începând cu data
de 01.11.2008, pentru încheierea contractelor anuale pentru anul 2009.
Domnul Bulz Dan Marcel- şeful PieŃei precizează că aceste contracte pentru
anul 2009 se încheie de către comercianŃi începând cu luna octombrie a anului 2008
deoarece aceştia plecă acasă şi pentru a fi siguri că vor avea unde să-şi desfacă marfa
îşi încheie contractele dinainte.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că dumnealui nu înŃelege de
ce pentru depozitarea mărfii în magazii se percepe o taxă mai mică decât pentru
depozitarea mărfii direct pe sol, în afara spaŃiilor de sub mese şi totodată doreşte să i
se precizeze care este statutul Hanului din piaŃă.
Domnul Bulz Dan Marcel- şeful PieŃei precizează că aceste tarife sunt mai
mari deoarece cantitatea de marfă care se depozitează în magazii este mai mică decât
cantitatea de marfă care se depozitează direct pe sol (ex. pepenii) iar în ceea ce
priveşte Hanul menŃionează că prin Regulamentul de funcŃionare al unei pieŃi aceasta
trebuie să deŃină un han pentru a asigura un anumit număr de paturi comercianŃilor.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că s-a discutat în comisie, că ar
trebui să se ridice un pic tarifele pentru a se putea renova acest Han, pentru a se crea
condiŃii mai bune pentru a se putea percepe tarife de cazare mai mare deoarece cele
practicate sunt exagerat de mici.
Domnul Bulz Dan Marcel- şeful PieŃei precizează că s-a căutat să se practice
tarife la limita suportabilităŃii tocmai pentru a nu se îndepărta comercianŃii care şi aşa
sunt puŃini, menŃionând totodată că s-au renovat punctele sanitare s-a amenajat şi un
duş unde pot să se spele comercianŃii.
Domnul Costina Ionel Zeno întreabă că s-a discutat în anii trecuŃi despre un
proiect amplu de reabilitare a pieŃei, de ce nu s-a făcut nimic în acest sens.
Domnul primar Florin Cazacu îşi exprimă nemulŃumirea că până acum nu s-a
reuşit să se facă nimic pentru piaŃă dar precizează că pentru a se demara acest
proiect este nevoie de foarte mulŃi bani şi va face tot ce-i stă în putinŃă pentru a se
derula începând cu anul viitor.
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 discu ii pe marginea proiectului de hot râre, domnul
pre

edinte de

edin

supune la vot proiectul de hot râre

„pentru”, 1 consilier absent motivat (Leaha

i cu 16 voturi

tefan Dorel), se adopt
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Hot rârea nr. 138/200
138/2008
/2008 privind modificarea taxelor pentru Serviciul Public de
Desfacere, Han, Pia
agroalimentar , Obor i Pia a Industrial .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ,,Construire bază sportivă” în Brad str. Dealul Racovei f.n
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă 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 şi InvestiŃii din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat
(Leaha Ştefan Dorel), se adoptă Hotărârea nr.139/2008 privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire bază sportivă” în Brad
str. Dealul Racovei f.n.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ,,Schimbarea destinaŃiei din apartament în cabinet
stomatologic şi creare acces din exterior” în Brad str. Cuza Vodă bloc 15 ap. 11,
sc. 2 parter.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Biroului Urbanism, Amenajarea teritoriului, InvestiŃii din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu voturi 16 „pentru”
1 consilier absent motivat (Leaha Ştefan Dorel) se adoptă Hotărârea nr. 140/2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbarea destinaŃiei din
apartament în cabinet stomatologic şi creare acces din exterior” în Brad str.
Cuza Vodă bloc 15 ap. 11 sc. 2 parter.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ,,Construire pişcină publică, cabine, toalete, alei
pietonale” în Brad str. Vânătorilor nr. 35.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă 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.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Leaha Ştefan Dorel) se adoptă
Hotărârea nr.141/2008 privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire piscină publică, cabine,
toalete, alei pietonale” în Brad str. Vânătorilor nr. 35.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului
de fezabilitate şi a Devizului General pentru obiectivul de investiŃii
„modernizare străzi în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara :GOLCEŞTI,
RĂBĂREASA ,TUDORĂNEŞTI ”
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
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privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare
şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire
raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură,
protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Biroului Urbanism, Amenajarea teritoriului, InvestiŃii din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu voturi 16 „pentru”, 1 consilier
absent motivat ( Leaha Ştefan Dorel) se adoptă Hotărârea nr.142/2008 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Devizului General pentru obiectivul de
investiŃii „modernizare străzi în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara
:GOLCEŞTI, RĂBĂREASA , TUDORĂNEŞTI ”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului
de fezabilitate şi a Devizului general pentru obiectivul ,,REPARAłIE
CAPITALĂ - CINEMATOGRAFUL ZARAND BRAD”.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare
şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire
raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură,
protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
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Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno întreabă că de fapt acuma ce se votează.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că acuma se votează reparaŃia
capitală în ansamblul său inclusiv dotările.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Biroului urbanism amenajarea teritoriului, investiŃii din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 abŃinere
(Costina Ionel Zeno), 1 consilier absent motivat ( Leaha Ştefan Dorel) se adoptă
Hotărârea nr.143/2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Devizului
general pentru obiectivul ,,REPARAłIE CAPITALĂ - CINEMATOGRAFUL
ZARAND BRAD”.
Se trece la discutarea

Proiectului de hot râre privind aprobarea
pierderilor tehnologice în serviciul public de alimentare cu energie termic .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare
şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire
raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură,
protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Podaru Vasile anunŃă că dumnealui nu poate lua parte la
deliberare şi la adoptarea proiectului de hotărâre deoarece are interes personal fiind
angajat la SC Acvacalor SA şi totodată este şi lider de sindicat la această societate.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că în şedinŃa ordinară de luna
trecută când s-a avizat modificarea tarifului la energia termică s-a discutat foarte clar
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că această creştere a tarifului nu va avea repercursiuni asupra populaŃiei, menŃionând
că populaŃia este foarte dezinformată, deoarece mai mulŃi pacienŃi l-au întrebat dacă
s-a votat iarăşi mărirea tarifului la energia termică.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că foarte clar s-a discutat că tariful la
energia termică care se va aplica populaŃiei va fi acelaşi adică de 199 lei/Gcal.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că ar fi bine dacă
Compartimentul AsociaŃii de Proprietari din cadrul Primăriei municipiului Brad ar
stabili o întâlnire cu preşedinŃii AsociaŃiilor de proprietari pentru a li se aduce şi lor
la cunoştiinŃă acest aspect pentru a-i informa corect pe proprietari.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că o asemenea şedinŃă a avut loc în
săptămâna imediat următoare şedinŃei de consiliu şi aceste aspecte chiar au fost
discutate cu asociaŃiile de proprietari.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian mai întreabă de ce această
documentaŃie nu a fost depusă odată cu documentaŃia pentru aprobarea modificării
tarifului (referindu-se la documentaŃia cu pierderile tehnologice).
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că noul tarif care a fost înaintat la
ANRSC pentru avizare trebuia să fie însoŃit şi de hotărârea de aprobare a pierderilor
reale din sistem şi informeză că noul tarif a fost calculat cu pierderile reale
determinate prin bilanŃul termoenergietic, respectiv 48,1% - conform Fişei de
fundamentare.Mai menŃioneză că a fost o omisiune din partea SC Acvacalor SA ,
dar în data de 29.09.2008 se va întruni Comisia de avizare a A.N.R.S.C. şi această
hotărâre de consiliu dacă va fi aprobată va ajunge în timp util deoarece domnul
director al SC Acvacalor SA va pleca chiar în această seară la Bucureşti.
Domnul consilier Ciur Gheorghe doreşte să i se precizeze în ce constau aceste
pierderi, menŃionând că dumnealui cunoaşte faptul că s-au furat învelitoarele de pe
sute de metri de conductă.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că pierderile tehnologice se aprobă de
autoritatea administraŃiei publice locale având la bază o documentaŃie elaborată pe
baza bilanŃului enegetic şi mai menŃionează că până în acest moment s-au
modernizat câteva Puncte Termice şi anume PT 6, PT de la Şcoala Horea Cloşca şi
Crişan, PT de la Colegiul NaŃional Avram Iancu Brad, PT 3 şi până la sfârşitul lunii
în curs se vor finaliza şi lucrările la PT 5. Lucrările de modernizare în sistemul de
termoficare vor trebui continuate şi în anii următori pentru a reduce pierderile
tehnologice până la plafonul acceptat de ANRSC de 20%.Cu privire la dispariŃia
termoizolaŃiei de pe reŃeaua de transport, precizează că toate bunurile publice
aferente serviciului de termoficare sunt concesionate la SC Acvacalor SA Brad şi
acesta are obligaŃia să menŃină aceste bunuri în permanentă stare de funcŃionare.
Doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara întreabă dacă nu ar fi mai bine
dacă s-ar repara termoizolaŃia conductei pentru a nu intra în iarnă cu o conductă care
are 30% pierderi, pentru că aceste datorii vor veni la anul asupra bugetului.
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Domnul preşedinte de şedinŃă solicită domnului director de la SC Acvacalor
SA Brad să prezinte în cel mai scurt timp un Deviz de lucrări prioritare pentru a se
căuta un mod de finanŃare în regim de urgenŃă.Devizul să fie prezentat în maxim
două zile.
Domnul primar Florin Cazacu întreabă dacă Primăria municipiului Brad are
ceva datorii faŃă de SC Acvacalor SA Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că Primăria municipiului Brad nu are
nici o datorie faŃă de SC Acvacalor SA Brad.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian întreabă dacă nu ar fi mai rentabil
dacă s-ar vinde conducta şi s-ar muta termocentrala la Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că această problemă va sta în atenŃia
noastră.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că ar trebui să organizeze conducerea
SC Acvacalor SA Brad un sistem de pază al acestor conducte. Mai precizează că
BilanŃul termoenergietic prezentat a fost întocmit de un institut abilitat şi anume
Institutul din Craiova şi necesită a fi luat în considerare pentru a obŃine avizul
tarifului de la ANRSC.
Domnul preşedinte de şedinŃă solicită domnilor consilieri acordul pentru a se
da cuvântul domnului director de la SC Acvacalor SA Brad care este prezent în sală.
Domnul director precizează că nu este o omisiune din partea SC Acvacalor
SA Brad deoarece acest BilanŃ a fost depus la data de 27.07.2008 la ANRSC fără
însă a primi vreun răspuns în 30 de zile aşa cum prevede legea iar în momentul când
dumnealor au primit acest răspuns au şi depus documentaŃia spre aprobare
Consiliului local. Domnul director mai insistă asupra intensificării lucrărilor de
investiŃii în sistem în vederea reducerii treptate a pierderilor terhnologice.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului U.L.M. din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discu ii pe marginea proiectului de hot râre, domnul
pre

edinte de

edin

supune la vot proiectul de hot râre

„pentru”, 1 consilier nu voteaz
(Leaha

i cu 15 voturi

(Podaru Vasile), 1 consilier absent motivat

tefan Dorel) se adopt

Hot rârea nr.144/2008
nr.144/2008 privind aprobarea
pierderilor tehnologice în serviciul public de alimentare
alimentare cu energie termic .
Se trece la discutarea Proiectului de hot râre privind conferirea Titlului de
cet
ean de onoare al municipiului Brad, Prea - Fericitului P rinte Dr.
Daniel Ciubotea – Patriarhul României.
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Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare
şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire
raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură,
protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discu ii pe marginea proiectului de hot râre, domnul
pre

edinte de

„pentru”,

edin

supune la vot proiectul de hot râre

1 consilier absent motivat (Leaha

i cu 16 voturi

tefan Dorel) se adopt

Hot rârea nr.145/2008
nr.145/2008 privind conferirea Titlului de cet
ean de onoare al
municipiului Brad, Prea - Fericitului P rinte Dr. Daniel Ciubotea – Patriarhul
României.
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- cererea nr. 12626/2008 a domnului Bratima Valentin prin care solicită avizul
de principiu pentru elaborarea documentaŃiei PUD- Construire parc auto, service
auto, spălătorie auto, împrejmuire, în Brad, satul Mesteacăn, fn. Domnii consilieri au
luat cunoştiinŃă de cererea susnumitului, dau acord de principiu cu condiŃia existenŃei
benzii de preselecŃie de-a lungul Drumului NaŃional.
- cererea nr. 12894/2008 a domnului Galea Ioan prin care solicită aviz de
principiu în vederea schimbării destinaŃiei apartamentului nr.36, în spaŃiu comercial,
din Brad, str. Cuza Vodă, nr. 14, sc.D. Domnii consilieri au luat cunoştiinŃă de
cererea susnumitului, dau acord de principiu în vederea realizării PUD-ului.
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- cererea nr.12649/2008 a Mănăstirii Sf. Pantelimon jud. Teleorman prin care
solicită sprijin financiar pentru construirea bisericii mânăstirii faŃă de care domnii
consilieri au luat act.
- adresa nr. 13516/2008 a Compartimentului ULM prin care se propune
acceptarea tarifelor propuse de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
TIMIŞOARA faŃă de care domnii consilieri au luat act şi au avizat creşterea tarifului
cu aproximativ 8% faŃă de tariful din 2005 care este practicat în momentul de faŃă.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că iniŃial această societate a venit cu
o actualizare a tarifului în funcŃie de rata inflaŃiei şi indicele de consum pe ultimii 3
ani, dar în urma discuŃiilor purtate cu conducerea societăŃii susamintite s-a convenit
ca actualizarea să se facă numai pentru ultimele 12 luni.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că dumnealui este de acord cu
aprobarea tarifului dar ar trebui să se facă o adresă în scris conducerii Punctului de
lucru Brad să se ridice şi gunoiul de pe lângă pubele.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că a purtat numeroase discuŃii pe
această temă cu conducerea SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA
dar fără nici un rezultat. Mai precizează că domnul inspector de la Compartimentul
ULM să monitorizeze personal această activitate.
- adresa nr. 590/2008 a Consiliului local Zam prin care ni se aduc la
cunoştiinŃă hotărârile de consilii locale privind asocierea diferitelor unităŃi
administrativ teritoriale cu SC AQUA PREST HUNEDOARA;
- adresa nr. 22/2008 a Parohiei Române Unită cu Roma Greco Catolică Brad
prin care solicită sprijin financiar necesar achitării costului proiectului pentru biserica
greco - catolică ce se va construi în municipiul Brad. Domnii consilieri au luat
cunoştiinŃă şi au precizat că în limita prevederilor bugetare ordonatorul principal de
credite poate să dirijeje o anumită sumă.
- cererea nr. 14020/24.09.2008 a doamnei Jeler Iulia prin care solicită aviz
de principiu în vederea promovării unui PUD pentru schimbarea destinaŃiei
apartamentului nr.56 din bl.10, sc.4, parter de pe str. Aleeea Poştei în cabinet de
optică medicală, de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃă şi dau aviz favorabil.
Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi: Diverse
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 24.09.2008.

Brad, 24.09.2008

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ

SECRETAR
18

CIRCO AUREL VASILE

EPURE AGNES
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