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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 26 februarie 2007 cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 
data de 26 februarie 2007 s-a făcut în data de 21.02.2007 prin DispoziŃia nr. 
1615/21.02.2007 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 40, al. 1. din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001 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 21.02.2007 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 locali în 
funcŃie, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu fiind absent motivat. 

Au mai participat cei trei delegaŃi săteşti ai satelor aparŃinătoare municipiului 
Brad, angajaŃi ai aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai 
municipiului Brad.  

Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu, domnul viceprimar Circo 
Aurel Vasile şi doamna  Epure Agnes - secretar al municipiului Brad.  

În calitate de invitat a  participat domnul Dărău Gheorghe Marinel– director al 
SC Acvacalor SA Brad. 

Doamna secretar Epure Agnes  declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-
o legal constituită şi supune spre aprobare  procesul verbal al şedinŃei ordinare din data 
de 31.01.2007 care s-a aprobat fără obiecŃii cu 16 voturi „pentru” şi procesul verbal al 
şedinŃei de îndată din data de 12.02.2007 care s-a aprobat fără obiecŃii cu 16 voturi 
„pentru”.  

În continuare doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul consilier Lazăr 
Felician să preia conducerea lucrărilor şedinŃei de consiliu avându-se în vedere faptul 
că dumnealui  a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna decembrie 2006. 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general al 
obiectivului de investiŃii ,, Canalizare str. Luncii” – iniŃiat de primarul municipiului 
Brad. 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico 
economice a obiectivului  de investiŃii ,, Canalizare str. 8 Martie” – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de predare 
– primire a Cinematografului ,, Zarand” încheiat între RADEF ,, România Film” 
Bucureşti şi Consiliul local Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
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4. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului proprietatea Statului 
Român din intravilanul localităŃii în proprietatea actualelor proprietare a locuinŃei 
conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată – iniŃiat de primarul municipiului 
Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită Serviciului 
JudeŃean de AmbulanŃă Hunedoara Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea 
Serviciul de AmbulanŃă Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind obligaŃiile şi 
responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor economici şi cetăŃenilor, 
pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2007 – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea eşalonării chiriei restante a 
domnului Tătaru Adrian Coriolan – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

8. Raport privind activitatea Serviciului Public de AsistenŃă Socială din 
subordinea Consiliului local municipal Brad şi a asistenŃilor personali angajaŃi în 
cadrul Primăriei municipiului Brad pentru persoanele cu deficienŃă funcŃională gravă - 
copii şi adulŃi cu domiciliul în municipiul Brad, pentru semestrul II 2006.  
  

9. Analizarea şi discutarea  unor adrese: 
- adresa nr. 2440/2006 a SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA  
- adresa nr. 12/2007 a SC RECON TULNIC EXIM SRL  
- sesizarea nr. 2603/2007 a domnului David Ioan 
  

                        10. Diverse. 
  

Domnul primar Florin Cazacu solicită introducerea în Proiectul Ordinii de zi şi  
a  Proiectului de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei „ Stabilirea strategiei 
locale de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordaŃi la sistemul 
centralizat existent în municipiul Brad- Studiu de prefezabilitate precum şi a 
următoarelor :  

- scrisoarea primarului Michele Rieux din Gaillac- FranŃa; 
- oferta nr. 1/2007 a Parohiei reformate Brad privind  cesionarea clădirii de pe 

str. Horea nr. 30 Primăriei municipiului Brad. 
- adresa nr. 322/2007 a Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad. 
- adresa nr. 395/21.02.2007 a SC Apaprod SA Brad 
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi cu  

modificările şi completările aduse care este aprobat cu 16 voturi « pentru », 1 consilier 
absent motivat (Kiszely Fabius Tiberiu). 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării 

Devizului general al obiectivului de investiŃii ,, Canalizare str. Luncii”. 
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

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

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

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

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier absent motivat (Kiszely Fabius Tiberiu), se adoptă Hotărârea nr.18/2007 
aprobarea actualizării Devizului general al obiectivului de investiŃii ,, Canalizare 
str. Luncii”. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
DocumentaŃiei tehnico economice a obiectivului  de investiŃii ,, Canalizare str. 8 
Martie”. 

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

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

 Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul 
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 în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru”,1 
consilier absent motivat (Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.19/2007 
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privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico economice a obiectivului  de investiŃii ,, 
Canalizare str. 8 Martie”. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 

Protocolului de predare – primire a Cinematografului ,, Zarand” încheiat între 
RADEF ,, România Film” Bucureşti şi Consiliul local Brad. 

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,  
domnul consilier Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei pentru 
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă 
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul consilier David Mihai doreşte să i se precizeze dacă la preluarea 
Cinematografului « Zarand » de către RADEF ,, România Film” Bucureşti ş-a 
întocmit un proces verbal de predare –primire astfel încât să poată fi comparate cele 
două pentru a se vedea ce au preluat şi ceea ce au predat, întrebând totodată care este 
starea actuală a imobilului. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că imobilul se află într-o stare 
avansată de degradare dar va fi reabilitat şi în viitor va fi folosit ca sală de spectacole 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  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 (Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr. 
20/2007 privind aprobarea încheierii Protocolului de predare–primire a 
Cinematografului ,, Zarand” încheiat între RADEF ,, România Film” Bucureşti 
şi Consiliul local Brad  . 

  
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea terenului 

proprietatea Statului Român din intravilanul localităŃii în proprietatea actualelor 
proprietare a locuinŃei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată . 

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat  
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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  raportul  Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Brad.  

Domnul consilier Ciur Gheorghe, solicită să i se precizeze de ce  i se atribuie 
diferenŃa de 508 mp daca i s-a atribuit înainte 242 mp. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că în conformitate cu prevederile 
art.23, al.2 indice 1 şi art.36 din Legea 18/1991 modificată prin Legea 247/2006  s-a 
propus atribuirea suprafaŃei de 508 mp întrucât petiŃionarele au dovedit ca a fost 
cumpărat întreagul teren de către părinŃii lor împreună cu o casă, terenul trecând în 
proprietatea statului român, conform contractului de vânzare-cumpărare 
nr.241726/1976. 

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 (Kiszely Fabius Tiberiu), se adoptă Hotărârea nr.21/2007 privind 
trecerea terenului proprietatea Statului Român din intravilanul localităŃii în 
proprietatea actualelor proprietare a locuinŃei conform art. 36 din Legea nr. 
18/1991 republicată. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind darea în folosinŃă 

gratuită Serviciului JudeŃean de AmbulanŃă Hunedoara Deva a clădirilor în care 
îşi desfăşoară activitatea Serviciul de AmbulanŃă Brad. 

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 
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 consilier Costina Ionel Zeno precizează că în titlul proiectului de 
hotarâre nu este specificat termenul până la care se dă în folosinŃă gratuită clădirea . 

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 (Kiszely Fabius Tiberiu),  se adoptă  Hotărârea nr. 22/2007 privind 
darea în folosinŃă gratuită Serviciului JudeŃean de AmbulanŃă Hunedoara Deva a 
clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de AmbulanŃă Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului 

privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor 
economici şi cetăŃenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 
2007 . 
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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 Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat  
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 

Domnul consilier Medrea Aron precizează că anual se adoptă astfel de măsuri, 
dar rezultatele lasă de dorit fapt pentru care propune să se iniŃieze măsuri de educare a 
copiilor şi a cetăŃenilor cu privire la păstrarea curăŃeniei.MenŃionează că tot oraşul este 
plinde mormane de gunoaie şi ar trebui aplicate amenzi celor care nu respectă legea.în 
altă ordine de idei arată faptul că sunt două focare de infecŃie datorită coloniilor de 
cocini de porci şi a coteŃelor de găini, situate lângă calea ferată, la intersecŃia străzilor 
Trandafirilor cu Decebal şi de-a lungul râului Luncoi, de la Restaurantul d-nei Balint 
până la S.C.Acvacalor S.A.Brad, si solicită să se ia măsuri în acest sens. 

Domnul Primar Florin Cazacu precizează că în curând va organiza o campanie 
de curăŃare a deşeurilor şi a primit informaŃii de la Crucea Roşie  că şi pe Dealul 
Sanatorului este aceeaşi situaŃie. 

Domnul consilier Oprinesc Fabian menŃionează că a studiat cu atenŃie 
Programul de măsuri şi consideră că ar fi necesar să se precizeze modalitatea de 
colectare a aparaturii casnice, televizoare, maşini de spălat, iar la termenele unde scrie-
permanent- ar trebui trecute toŃuşi unle termene iar supravegherea ca acvestea să fie 
respectate să fie permanentă.  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului patrimoniu şi 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 şi cu 16 voturi „pentru”,1 consilier 
absent motivat (Kiszely Fabius Tiberiu), se adoptă Hotărârea nr. 23/2007 pentru 
aprobarea Programului privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin 
instituŃiilor publice, agenŃilor economici şi cetăŃenilor, pentru buna gospodărire a 
municipiului Brad în anul 2007. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea eşalonării 

chiriei restante a domnului Tătaru Adrian Coriolan. 
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

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

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat 
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 şedintă 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 în ansamblul său şi cu 16 voturi „ pentru”, 
1 consilier absent motivat (Kiszely Fabius Tiberiu), se adoptă Hotărârea nr.24/2007 
privind  aprobarea eşalonării chiriei restante a domnului Tătaru Adrian 
Coriolan. 

 
 Se trece la discutarea Raportului privind activitatea Serviciului Public de 

AsistenŃă Socială din subordinea Consiliului local municipal Brad şi a asistenŃilor 
personali angajaŃi în cadrul Primăriei municipiului Brad pentru persoanele cu 
deficienŃă funcŃională gravă - copii şi adulŃi cu domiciliul în municipiul Brad, pentru 
semestrul II 2006 faŃă de care domnii consilieri nu au avut obiecŃiuni. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

DocumentaŃiei „Stabilirea strategiei locale de alimentare cu energie termică a 
consumatorilor racordaŃi la sistemul centralizat existent în municipiul Brad”- 
Studiu de prefezabilitate. 

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

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

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 

Domnul consilier Duşan Adrian Gheorghe îl roagă pe domnul Circo Aurel 
Vasile – viceprimarul municipiului Brad să aducă câteva precizări cu privire la acest 
proiect. 

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că documentaŃia cuprinde 
programul de termoficare 2006-2009, calitate şi eficienŃă şi că presupune suportarea a 
50% din valoarea investiŃiei din bugetul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor . Mai 
menŃionează că s-a acordat o atenŃie deosebită reducerii costului real al gigacaloriei 
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până la nivelul de suportabilitate din partea consumatorilor finali cu deosebire a 
consumatorilor casnici în condiŃiile desfiinŃării subvenŃionării energiei termice livrate 
populaŃiei. Mai face cunoscut faptul că s-a încheiat un contract de consultanŃă 
energetică cu ATH Bucureşti care asigură auditarea proiectelor energietice din 
portofoliul M.A.I. . S-a elaborat proiectul privind strategia locală de termoficare a 
municipiului Brad şi studiul de prefezabilitate în trei variante iar în urma unei analize 
tehnico- economice s-a prezentat ca fiind cea mai avantajoasă soluŃia cuprinsă în 
documentaŃia ce a fost depusă spre aprobare. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că este de salutat acest Studiu 
întrucât situaŃia cu energia termică este gravă şi va genera conflicte cu factorii de 
răspundere ( AsociaŃiile de proprietari , distribuitorii de apă şi energie termică...) şi 
speră ca prin această documentaŃie să se rezolve problema energiei termice. 

Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că dânsul vede rezolvarea 
problemei energiei termice numai prin privatizarea SC Acvacalor SA Brad  . 

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

Nemaifiind 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 (Kiszely Fabius Tiberiu), se adoptă Hotărârea nr. 25/2007 privind 
aprobarea DocumentaŃiei „Stabilirea strategiei locale de alimentare cu energie 
termică a consumatorilor racordaŃi la sistemul centralizat existent în municipiul 
Brad”- Studiu de prefezabilitate. 

 
Se trece la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi. Analizarea şi 

discutarea  unor adrese: 
- adresa nr. 2440/2006 a SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA prin care se solicită 
Consiliului local al municipiului Brad încheierea unui contract de asociere în 
participaŃiune pentru amplasarea unor staŃii de carburanŃi transportabile tip container. 
Domnii consilieri în urma analizării adresei dau un acord de principiu şi propun o 
întâlnire cu reprezentanŃii firmei pentru obŃinerea de detalii. 
- adresa nr. 12/2007 a SC RECON TULNIC EXIM SRL prin care se solicită 
Consiliului local al municipiului Brad în vederea extinderii spaŃiului comercial 
existent cu cca 10 mp.teren în faŃa magazinului ABC de pe str. Liceului. Domnii 
consilieri care dau un acord de principiu urmând ca în luna martie să se iniŃieze un 
proiect de hotărâre pentru concesionarea celor 10 mp. teren. 
- sesizarea nr. 2603/2007 a domnului David Ioan prin care îşi exprimă nemulŃumirea 
cu privire la modalitatea de calcul a costului energiei termice de către SC Acvacalor 
SA Brad. S-a propus reanalizarea în şedinŃa AGA a SC Acvacalor SA Brad care va 
avea loc în data de 14 martie 2007.  
- scrisoarea primarului Michele Rieux din Gaillac- FranŃa. Domnul primar Florin 
Cazacu aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri că se va deplasa în FranŃa împreună cu 
un grup de elevi şi va duce mesajul autorităŃii publice locale de a se înfrăŃii cu Gaillac-
ul. Precizează că, cheltuielile cu deplasarea dânsului vor fi suportate în totalitate de 
către dumnealui totodată menŃionând că  în acea perioadă se va afla în concediu legal 
(16-26 martie 2007). 
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- oferta nr. 1/2007 a Parohiei reformate Brad privind  cesionarea clădirii de pe 
str. Horea nr. 30 Primăriei municipiului Brad. Domnii consilieri au dat un acord de 
principiu, urmând a fi rediscutată în contextul unui proiect de hotărâre în cursul lunii 
martie 2007. 

- adresa nr. 322/2007 a Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad  prin care se 
solicită  avizul consultativ din partea Consiliului local în vederea ocupării postului de 
director adjunct la Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad de către doamna Ştefan 
Dalia Maria. În urma analizării adresei domnii consilieri dau avizul consultativ  
favorabil  doamnei Ştefan Dalia Maria. 

  
             Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume punctul 
Diverse. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt. 
Se înscriu la cuvânt domnii consilieri: Radovici Emilian Teofil şi Gligor Dorin 

Oliviu si domnul primar Florin Cazacu. 
Domnul consilier  Radovici Teofil Emilian informează că în ceea ce priveşte 

situaŃia actuală a microbuzului pe care l-au primit de la Ministerul EducaŃiei şi 
Cercetării pentru a transporta elevii la şcoală nu este clarificată în momentul de faŃă 
deoarece nu se poate înmatricula microbuzul datorită  faptului că Şcoala Horea Cloşca 
şi Crişan nu are un cod fiscal .Mai menŃionează că personal a luat legătura cu şeful 
poliŃiei judeŃului Hunedoara – secŃia înmatriculări, plătind în acest sens toate taxele 
necesare. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că în acest sens este stabilită pentru 
data de 27.02.2007 o întâlnire cu prefectul judeŃului Hunedoara la care va participa şi 
domnul viceprimar Circo Aurel Vasile şi îi solicită domnului  consilier Radovici 
Emilian Teofil prezenŃa la această întâlnire pentru a se găsi o soluŃie. 

Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că această problemă se va 
putea rezolva doar în cazul în care domnul prefect ca reprezentant al Guvernului în 
teritoriu va solicita Ministrului ÎnvăŃământului  să intervină pe lângă guvernanŃi în 
vederea  revenirii asupra Hotărârii de Guvern pentru a se putea perfecta actele acestor 
mijloace de transport. 

Domnul primar Florin Cazacu face cunoscută  domnilor consilieri   adresa nr. 
395/21.02.2007 a SC Apaprod SA Brad prin care se aduce la cunoştiinŃă că începând 
cu data de 26.02.2007 se va sista furnizarea apei potabile la 47 de blocuri datorită 
neachitării facturilor restante. 

Domnul primar Florin Cazacu îşi exprimă nemulŃumirea faŃă de această măsură 
şi solicită domnului consilier Gligor Dorin Oliviu în calitatea dumnealui de director 
tehnic la SC Apaprod SA Deva să-şi spună punctul de vedere cu privire la sistarea 
furnizării apei potabile de către CED Brad şi dacă dumnealui a avut cunoştiinŃă şi a 
autorizat această măsură. 

Domnul consilier Gligor Dorin Oliviu precizează că a avut cunoştiinŃă că în 
cursul zilei de 26.02.2007 a fost sistată furnizarea apei potabile la 8 blocuri timp de 3-
5 ore, dar dumnealui consideră că se  va putea găsi o soluŃie optimă propunând în acest 
sens o întâlnire cu preşedinŃii şi administratorii AsociaŃiilor de proprietari. Precizează 
deasemenea că această sistare a urmat cursul legal, cei de la CED Brad au anunŃat 
Sanepidul şi Primăria municipiului Brad. 
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că din punctul dânsului de vedere 
aceasta este cea mai drastică măsură care se putea lua iar această întâlnire cu 
preşedinŃii şi administratorii AsociaŃiilor de proprietari ar fi trebuit să aibă loc înaintea 
luării acestei măsuri. În altă ordine de idei precizează că se va adresa domnului 
director general Victor Arion de la SC Apaprod SA Deva pentru rebranşarea de 
urgenŃă a celor 8 blocuri iar CED Brad împreună cu AsociaŃiile de Proprietari să 
dispună doar debranşarea consumatorilor individuali care nu-şi achită datoriile. 

Totodată precizează că va solicita schimbarea din funcŃia de director de la CED 
Brad a domnului Savu Vasile. 

     Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei de consiliu din data de 26.02.2007. 
              
                
 
 
   Brad, 26.02.2007 
               
 
 
 
              PREŞEDINTE DE SEDINłĂ 
                                                                                                                      SECRETAR                                                                       
                  LAZĂR FELICIAN                                        

                                                                                                      EPURE AGNES  
 

 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


