ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 26 februarie 2009 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data de
26 februarie 2009 s-a făcut în data de 20.02.2009 prin DispoziŃia nr.215/20.02.2009 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 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 20.02.2009 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 invitat a participat domnul Paşcu Gavrilă-directorul Colegiului NaŃional
„Avram Iancu „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
28.01.2009 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 după care o invită pe doamna consilier Chiş
Alexandra să ocupe loc în prezidiu pentru a conduce lucrările şedinŃei, dumneaei fiind aleasă
preşedinte de şedinŃă în luna decembrie 2008.
Doamna preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 13/2009
privind modificarea Devizului General pentru obiectivul de investiŃii ,,MODERNIZARE
STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEłUL HUNEDOARA STRĂZILE GOLCEŞTI,
RĂBĂREASA, TUDORĂNEŞTI” – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului
local Brad nr. 142/2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General
pentru obiectivul de investiŃii ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD,
JUDEłUL HUNEDOARA STRĂZILE GOLCEŞTI, RĂBĂREASA, TUDORĂNEŞTI”
– iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de publicitate între
Clubul Sportiv ,,EMPI KARATE Club Brad” şi Primăria municipiului Brad – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului
din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul
de muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu
comercial situat în municipiul Brad str. Avram Iancu nr. 6 – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 15
mp. de teren situat în municipiul Brad str. Republicii în vederea amplasării unei rulote tip
fast food – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
8. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr.527/2009 a Colegiului NaŃional ,,AVRAM IANCU” Brad
- adresa nr. 2931/2009 a SC MIRA PRES SRL DEVA
- adresa nr. 60/2009 a A.S. ,,METALUL” Crişcior
- cererea nr. 2625/2009 a domnului Anca Eugen
- cererea nr.1778/2009 a domnului Şerbănescu Bogdan Victor
9. Diverse.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt modificări sau completări la
Proiectul Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu propune completarea Proiectului Ordinii de zi cu o
Informarea nr.38881/26.02.2009 a Aparatului permanent al Consiliului local al municipiului
Brad.
Nemaifiind alte completări doamna preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul
ordinii de zi cu completarea făcută de domnul primar care este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Se trece la discutarea : Proiectului de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului
local Brad nr. 13/2009 privind modificarea Devizului General pentru obiectivul de investiŃii
,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEłUL HUNEDOARA STRĂZILE
GOLCEŞTI, RĂBĂREASA, TUDORĂNEŞTI”.
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere Referatul
nr.3316/18.02.2009 al Compartimentului relaŃii cu publicul, integrare europeană prin care
se face cunoscut că Studiul de fezabilitate privind modernizarea străzilor GOLCEŞTI,
RĂBĂREASA, TUDORĂNEŞTI” a fost depus la AgenŃia NaŃională a Zonelor Miniere
Bucureşti unde a trecut de faza de selectare şi evaluare propunând totodată modificarea
valorii Devizului General pentru această investiŃie, la cursul valutar raportat în luna
februarie 2009, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus revocarea
Hotărârii Consiliului local Brad nr. 13/2009 prin care s-a făcut de fapt o reactualizare a
Devizului General raportat la cursul valutar din luna ianuarie 2009 pentru acest obiectiv.
Mai precizează că după revocarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
13/2009 prin care s-a făcut reactualizarea Devizului General pentru obiectivul de
investiŃii susmenŃionat raportat la cursul valutar din luna ianuarie 2009, se va realiza o
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nouă reactualizare a Devizului General raportat la cursul valutar din luna februarie 2009
printr-o altă hotărâre de Consiliu .
Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” , se adoptă Hotărârea
nr.14/2009 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 13/2009 privind
modificarea Devizului General pentru obiectivul de investiŃii ,,MODERNIZARE
STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEłUL HUNEDOARA STRĂZILE
GOLCEŞTI, RĂBĂREASA, TUDORĂNEŞTI”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea articolului 2
din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 142/2008 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate şi a Devizului General pentru obiectivul de investiŃii ,,MODERNIZARE
STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEłUL HUNEDOARA STRĂZILE
GOLCEŞTI, RĂBĂREASA, TUDORĂNEŞTI
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul
nr.3316/18.02.2009 al Compartimentului relaŃii cu publicul, integrare europeană prin care
se face cunoscut că Studiul de fezabilitate privind modernizarea străzilor GOLCEŞTI,
RĂBĂREASA, TUDORĂNEŞTI” a fost depus la AgenŃia NaŃională a Zonelor Miniere
Bucureşti unde a trecut de faza de selectare şi evaluare propunând totodată modificarea
Devizului general pentru această investiŃie, datorită schimbării cursului valutar, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea articolului 2 din Hotărârea
Consiliului local Brad nr. 142/2008 .
Mai precizează că în urma modificării Devizului General valoarea totală a
obiectivului de investiŃii va fi de 525,179 mii USD cu TVA în loc de 598,89 mii USD cu
TVA respectiv 1470,50 mii lei în loc de 1407,39 mii lei. Se schimbă de asemenea
procentele de contribuŃii ale ANDZM , a bugetului local respectiv a beneficiarilor astfel:
- 90% , respectiv 1.336,818 mii lei, în loc de 1.266,65 mii lei grant prin
ANDZM;
- 8%, respectiv 106,946 mii lei, în loc de 112, 59 mii lei, contribuŃia
bugetului local;
- 2% , respectiv 26,736 mii lei, în loc de 28,15 mii lei contribuŃia în bani a
beneficiarilor obiectivului, în baza unor acorduri de plată”.
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
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istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă 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.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că studiind materialul prezentat a
constatat că modificând devizul general pentru investiŃie, datorită schimbării cursului
valutar leu/dolar/euro ar trebui să se modifice şi contribuŃia ANDZM-ului , a bugetului
local respectiv a beneficiarilor, dar a constatat că contribuŃiile sunt mai mici faŃă de cele
iniŃiale.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că sumele propuse au fost
comunicate de către Comisia interministerială Bucureşti având în vedere paritatea
monedelor leu/dolar/euro.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.15/2009 pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului local Brad nr.
142/2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului General pentru
obiectivul de investiŃii ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD,
JUDEłUL
HUNEDOARA
STRĂZILE
GOLCEŞTI,
RĂBĂREASA,
TUDORĂNEŞTI
Se trece la discutarea următorului punct însris pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre
privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere că s-a identificat o
suprafaŃă de 1208,41 mp. de teren proprietatea Statului Român situat în satul Ruda Brad,
care nu a fost revendicat la Legea nr. 10/2001 şi nu a făcut nici obiectul legilor fondului
funciar, fiind împrejmuit de actualul proprietar al construcŃiei, a iniŃiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus trecerea terenului din proprietatea Statului Român în
domeniul privat al municipiului Brad.
Mai precizează că după înscrierea în cartea funciară, terenul poate fi concesionat,
închiriat sau vândut actualului proprietar al construcŃiei în baza unui raport de evaluare
întocmit de către un expert evaluator cu aprobarea Consiliului local.
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.
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Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea nr.
16/2009 privind privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului
Brad.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
contract de publicitate între Clubul Sportiv ,,EMPI KARATE Club Brad” şi
Primăria municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
45/28.01.2009 a Clubului Sportiv ,,EMPI KARATE Club Brad” prin care se solicită
încheierea unui contract de publicitate între clubul susmenŃionat şi Primăria municipiului
Brad pentru publicitatea pe care o vor presta Primăriei municipiului Brad la Campionatele
NaŃionale şi InternaŃionale de Karate la care vor participa conform Programului
CompetiŃional pe anul 2009, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
încheierea contractului de publicitate între cele două părŃi precum şi alocarea unei sume
din bugetul local de la capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie pentru
prestarea publicităŃii efectuate.
Mai menŃionează că în articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea
primarului municipiului Brad pentru semnarea contractului de publicitate.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul consilier
Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Juridic şi al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate,
impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Brad.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Costina Ionel-Zeno propune un amendament, respectiv să se
completeze la proiectul de hotărâre următoarele:
„ aprobarea încheierii unui contract de publicitate între Clubul Sportiv Empi Karate
Club Brad şi Primăria municipiului Brad pentru prestarea publicităŃii făcută Primăriei
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municipiului Brad şi Consiliului local al municipiului Brad prin inscripŃionarea acestor
autorităŃi pe echipamentul sportiv folosit la Campionatele Naşionale şi InternaŃionale,
conform Programului compentiŃional al anului 2009, la care participă membri clubului
sportiv”.
Doamna Preşedinte de şedinŃă supune la vot amendamentul propus de domnul
consilier Costina Ionel-Zeno care cu unanimitate de voturi este aprobat.
Domnul consilier mai menŃionează că nu este mulŃumit de activitatea comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Brad şi consideră că ar fi necesar
ca toate persoanele să li se adreseze în mod direct pentru a avea o discuŃie prealabilă
iniŃierii unui proiect de hotărâre, pentru că altfel comisia îşi dă doar avizul favorabil sau
nefavorabil proiectului deja iniŃiat.
Domnul primar menŃionează că aşa s-a procedat dintotdeauna, orice cerere se
înregistrează prin registratura primăriei, se iniŃiază proiectul de hotărâre pe care domnii
consilieri îl dezbat în comisiile de specialitate dar dacă se solicită altceva atunci să se
hotărască ce anume se doreşte pentru că dumnealului nu a avut nici o discuŃie cu
preşedintele clubului de karate şi nu i-a promis nici o sumă de bani, ci doar a primit o
solicitare scrisă din partea Clubului în baza căreia a iniŃiat proiectul de hotărîre.Totodată
menŃionează că neafiind aprobat bugetul local al municipiului Brad pe anul 2009
dumnealui propune suma de 4000 lei pe care speră să o poată onora după aprobarea
bugetului.
Domna secretar- Epure Agnes, menŃionează că domnii consilieri doresc să discute
cu unele persoane, în cadrul comisiilor de specialitate, să se adreseze dumneaei sau
consilierului juridic din cadrul aparatului permanent al consiliului local , care vor anunŃa
persoanele respective pentru a fi prezente la discuŃii.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus şi cu 17 voturi
„pentru”, se adoptă Hotărârea nr.17/2009 privind aprobarea încheierii unui contract
de publicitate între Clubul Sportiv ,,EMPI KARATE Club Brad”, Primăria
municipiului Brad şi Consiliul local al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de
la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur.
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile făcute de
către Consiliile de AdministraŃie ale Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii
Generale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad, ale Şcolii Generale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” şi
ale GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad, de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare
pe mijloacele de transport în comun personalului didactic, didactic auxiliar şi personalului
nedidactic, care se deplasează de la localitatea de domiciliu la locul de muncă (în
municipiul Brad) şi retur, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenŃionat pe luna ianuarie 2009 în sumă
totală de 8529,95 lei după cum urmează:
- Colegiul NaŃional ,, Avram Iancu” Brad
3278,45 lei
- Şcoala Generală ,, Mircea Sântimbreanu” Brad
1603,50 lei
- Şcoala Generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad
2376
lei
- GrădiniŃa ,, Floare de ColŃ” Brad
1272
lei
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Mai menŃionează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus virarea
sumelor de mai sus din bugetul local al municipiului Brad la cele două centre bugetare
pentru a fi achitate persoanelor prevăzute în cele 4 anexe ale hotărârii.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul consilier
Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.18/2009 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din
învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul
de muncă în municipiul Brad şi retur.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie
publică a unui spaŃiu comercial situat în municipiul Brad str. Avram Iancu nr. 6 .
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că prin adresa nr.
11/29.01.2009 SC AVIS COM SRL Mintia, a renunŃat la spaŃiul deŃinut în Brad str.
Avram Iancu nr. 6 din incinta PieŃei agroalimentare, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului susmenŃionat, pentru
desfăşurarea unor activităŃi comerciale.
Mai menŃionează că spaŃiul are o suprafaŃă de 21,50 mp. din care 12,50 mp. pentru
desfacere şi 9 mp. magazie şi face parte din domeniul privat al municipiului Brad.
În articolul 2 am propus aprobarea Caietului de sarcini privind organizarea licitaŃiei
publice pentru închirierea suprafeŃei de 21,50 mp, iar în art. 3 al proiectului de hotărâre
am propus o comisie formată din 5 persoane pentru organizarea licitaŃiei.
Ca preŃ de pornire al licitaŃiei s-a propus 12,15 lei/mp/lună în baza Hotărârii
Consiliului local al municipiului Brad nr.148/2008.
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,
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apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că spaŃiile comerciale din piaŃă
au fost reabilitate şi arată foarte bine dar au rămas patru spaŃii printre care şi cel pus în
discuŃie şi recomndă ca în caietul de sarcini să fie menŃionat că se acordă un punct în plus
celui care îşi ia angajamentul că îl va reabilita.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte
domnul consilier Manea Iosif, propune aprobată cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.19/2009 privind închirierea prin licitaŃie publică a unui spaŃiu comercial situat în
municipiul Brad str. Avram Iancu nr. 6

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie
publică a unei suprafeŃe de 15 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Republicii
în vederea amplasării unei rulote tip fast food
Doamna preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere unele solicitări de a
amplasa o rulotă tip fast food pe str. Republicii lângă Parcul Tricolorului pentru
comercializarea unor produse de patiserie, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care
a propus închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de teren de 15 mp. în vederea
amplasării unei rulote tip fast food.
Mai precizează că în articolul 2 a propus aprobarea Caietului de sarcini privind
organizarea licitaŃiei publice pentru închirierea suprafeŃei de 15 mp, iar în art. 3 al
proiectului de hotărâre a propus aprobarea unei comisii formată din 5 persoane pentru
organizarea licitaŃiei iar ca preŃ de pornire al licitaŃiei a propus 9,80 lei/mp/lună, respectiv
147 lei/lună, în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad nr.148/2008.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , şi domnul consilier
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat. .
Doamna preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Doamna preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinŃă propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte
doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara, propune aprobată cu unanimitate de voturi.
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Nemaifiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.20/2009 privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 15 mp. de
teren situat în municipiul Brad str. Republicii în vederea amplasării unei rulote tip
fast food.
Se discută următorul punct înscris pe Ordinea de zi : Informarea
nr.38881/26.02.2009 a Aparatului permanent al Consiliului local al municipiului Brad.
Domnul primar Florin Cazacu propune ca de luna viitoare domnişoara consilier
juridic David Mihaela, să prezinte o informare cu privire la procesele în care Consiliul
local al municipiului Brad este implicat.
Totodată menŃionează că pentru şedinŃa actuală se face cunoscut faptul că în data
de 16 martie 2009 Consiliul local al municipiului Brad este parte în procesul ce are ca
obiect –acŃiune în constatare- şi are calitatea de pârât ca reprezentant al Statului român în
cauza civilă ce face obiectul dosarului civil nr.349/328/2009 a Judecătoriei Turda.
Consideră că este necesar ca la următoarele şedinŃe să se facă o informare mai
amplă, cu toate procesele în care Consiliul local este parte, să se precizeze calitatea
procesuală a Consiliului local, numărul dosarului, termenul şi în ce stadiu de judecată se
află cauza respectivă iar întrebările cu privire la procesele aflate pe rol să fie adresate
direct consilierului juridic sau doamnei secretar pentru a se primi lămuririle de
specialitate, din partea unor profesionişti în domeniul juridic.
Domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele relatate şi au fost de acord ca
domnişoara David Mihaela-consilierul juridic din aparatul permanent al Consiliului local
al municipiului Brad să prezinte lunar situaŃia proceselor aflate pe rolul instanŃelor
judecătoreşti, în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.
Se trece la următorul punct înscris pe Ordinea de zi:
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr.527/2009 a Colegiului NaŃional ,,AVRAM IANCU” Brad-prin care
se aduce la cunoştinŃa domnilor consilieiri Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 20092010 potrivit căruia vor funcŃiona un număr de 5 clase/140 elevi( 3 clase profil real şi 2
clase profil uman) cu toate că în Proiectul planului de şcolarizare care a fost înaintat la
I.S.J Hunedoara s-a solicitat 6 clase/168 de elevi.
Domnul Paşcu Gavrilă-director al Colegiului NaŃional ”Avram Iancu „Brad
informează Consiliul local al municipiului Brad de efectele negative ale Planului planului
de şcolarizare aprobat în sensul că un număr mare de elevi din zona Brad vor fi repartizaŃi
în alte zone ale judeŃului, limitarea cererilor de transfer către Colegiul Avram Iancu Brad
din partea altor scoli din judeŃ, dar cel mai greu va fi cu supravegherea copiilor transferaŃi
la alte şcoli , de către părinŃi, aceştia nemaiavând posibilitatea de a-i controla şi
supraveghea.
Domnul consilier Ciur Gheorghe menŃionează că ar trebui luate măsuri în acest
sens şi anume dacă din bugetul local se finanŃează învăŃămâmtul tot Consiliul local al
municipiului Brad să aibă şi posibilitatea stabilirii numărului de clase necesare, pentru ca
elevii să rămână în municipiul Brad iar părinŃii să nu mai fie nevoiŃi să aibă cheltuieli
suplimentare pentru că copii lor au fost transferaŃi la alte şcoli.
Domnul Consilier Radovici Teofil Emilian a menŃionat că a discutat personal cu
doamna Bălăceanu de al Inspectoratul şcolar Decva care se ocupă de aceste Planuri de
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şcolarizări şi face cunoscut faptul că s-au primit nişte normative de la Bucureşti prin care
se fac reduceri „mascate” de personal didactic prin această formă de reduceri de clase şi
implicit scăderea normei didactice care se calculează în funcŃie de numărul de elevi şi
consideră că deja „jocurile au fost făcute” şi este foarte greu a se obŃine o revenire la un
alt număr de clase aprobate pentru anul şcolar 2009-2010.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că vă depune dligenŃa necesară pentru a
obŃine o clasă în plus dar având în vedere cele discutate crede că e cam târziu de a face
alte demersuri în acel sens, însă işi asumă riscul şi va discuta cu cei de la Inspectoratul
şcolar.
- adresa nr. 2931/2009 a SC MIRA PRES SRL DEVA-prin care se înaintează
câteva poze cu modelul chioşcului de ziare pe care doresc să-l amplaseze în zona Poştei
Domnii consilieri au studiat modelele prezentate dar consideră că nu satisfac
cerinŃele şi solicită prezentarea a alotor modele care faŃă de cele prezentate să asigure şi
un spaŃiu de studiere a revistelor şi ziarelor precum şi invitarea reprezentanŃilor SC
MIRA PRES SRL DEVA la şedinŃa din luna martie 2009.
- adresa nr. 60/2009 a A.S. ,,METALUL” Crişcior-prin care solicită un sprijin
financiar care să acopere cheltuielile pentru Campionatul ligii a IV-a.
Domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi au stabilit să se iniŃieze un
proiect de hotărâre pentru luna martie 2009.
- cererea nr. 2625/2009 a domnului Anca Eugen-prin care solicită un aviz de
oportunitate pentru construirea unei pensiuni P+M.
Domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi dau avizul de oportunitate
solicitat.
- cererea nr.1778/2009 a domnului Şerbănescu Bogdan Victor - prin care
solicită un aviz de oportunitate pentru construirea unei filigorii-terasă acoperită – cu
compartimentarea unei magazii şi racordare la utilităŃi.
Domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate dar fiind informaŃi că domnul
Şerbăescu a construit deja magazia pentru care se cere avizul de oportunitate şi pentru
care a fost amendat pentru nerespectarea regimului construcŃiilor, şi fiind pe rolul
instanŃelor judecătoreşti contestarea procesului-verbal de contravenŃie, dă aviz de
oportunitate nefavorabil.
Se trece la următorul punct înscris pe Ordinea de zi:Diverse.
Se înscriu următorii –primar Florin Czacu şi domnii consilieri:Costina Ionel-Zeno
şi Ciur Gheorhe.
Domnul primar Florin Cazacu dă citire unei sesizări care îi este adresată dumnealui
dar considerând că este o problemă a comunităŃii o supune atenŃiei şi Consiliului local al
municipiului Brad şi care face referire la faptul că piaŃa agroalimentară se află într-o stare
jalnică iar activitatea desfăşurată de comercianŃi lasă de dorit.
Domnul primar atrage atenŃia domnului Bulz Dan-şeful PieŃei, domnului MoŃ
Cătălin-şeful PoliŃiei comunitare şi funcŃionarilor de la Compartimentul comercial să ia
măsurile legale ce se impun iar pentru viitor să se aibă în vedere modernizarea pieŃei
agroalimentare.
Domnul Duşan Gheorghe Adrian-face cunoscut faptul că intrarea în piaŃa
agroalimentară este invadată de comunitatea de romi care crează disconfort populaŃiei şi
ar trebui luate măsuri în acest sens nu prin aplicarea de amenzi, pe care oricum nu le
plătesc, dar ar trebui să li se confişte marfa, iar dumnealui consideră că ar trebui cerut
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sprijinul PoliŃiei municipiului Brad deoarece PoliŃia comunitară nu poate face faŃă unui
asemeneaflagel.
Domnul consilier Costina Ionel-Zeno ridică mai multe probleme şi anume:
-consideră că ar trebui luate nişte măsuri de protejare a celor care aduc venituri la
bugetul local al municipiului Brad deoarece din cauza crizei economice multe societăŃi
comerciale se închid şi ar trebui să se gămndească mai serios la „ filosofia bugetului” pe
care probabil în şedinŃa de luna viitoare va fi supus aprobării
-o altă problemă pe care ar dori să o lămurească este de ce se încasează bani de
parcare pe şoselele cu două benzi, problemă ce i-a fost ridicată de un cetăŃean şi nu a ştiut
să-l lămurească
-când se va termina cu lucrările de pe strada Republicii deoarece este un adevărat
dezastru
Cu privire la problemele ridicate domnul primar Florin Cazacu a dorit să precizeze
următoarele:
-în ceea ce priveşte protejarea unor agenŃi economici care aduc sume semnificative
ca venit la bugetul local cum ar fi S.C.Alin Trans se pot face eşalonări în conformitate cu
prevederile Codului fiscal.
In ceea ce priveşte taxa de parcare pentru şoselele cu două benzi nu se încasează
taxa de parcare anuală decât pentru refugiile de pe strada LibertăŃii între Scoala generală
Mircea Sântimbranu Brad şi Oraşul nou, iar pentru celelalte zone se percepe doar taxa de
parcare ocazională.
În altă ordine de idei menŃionează că lărgirea şoselei de la PiaŃă până la Asirom s-a
făcut cu cheltuieli minime şi cu ajutorul lucrătorilor de la Primăria municipiului Brad.
-cu privire la lucrările de pe str.Republicii unde se doreşte realizarea unui canal termic se
va găsi o soluŃie pentru găsirea unei soluŃii convenabile.
Domnul consilier Ciur Gheorghe face cunoscut faptul că s-a montat o antenă pe blocul
5 de pe str.Republicii şi doreşte să i se precizeze dacă are toate avizele necesare pentru că
dumnealui consideră că nu respectă distanŃa 50 m faŃă de unităŃile de învăŃământ.
Domana Consilier Neagu Moldaovan Maria-din cadrul Biroului Urbanism din cadrul
Primăriei municipiului Brad precizează că amplasarea antenei s-a făcut conform
proiectului, că are acceptul AsociaŃiei de proprietari precum şi avizul InspecŃiei de stat în
construcŃii.
Nemaifiind alte discuŃii doamna preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 26.02.2009.

Brad, 26.02.2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
CHIŞ ALEXANDRA

SECRETAR
EPURE AGNES
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