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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 26 februarie  2010  cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 

 
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 

data de 26 februarie 2010 s-a făcut în data de 19.02.2010 prin DispoziŃia 
nr.300/19.02.2010 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 
şi art.68 (1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare. 

DispoziŃia a fost adusă la cunoştiinŃa locuitorilor municipiului Brad prin 
afişare la sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj 
din municipiul Brad. 

Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 19.02.2010 conform 
tabelului existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea 
invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi 16 consilieri locali,  1 consilier decedat (Costina 
Ionel  Zeno) . 

A  mai participat  delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, 
angajaŃi ai aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului 
Brad. 

În calitate de invitaŃi au participat domnul Paşcu Gavrilă – director al 
Colegiului NaŃional „Avram Iancu”  Brad, domnul Sorin Leucian – inginer –şef al 
SC Acvacalor SA Brad şi doamna Laura Vârdea – contabil - şef al SC Acvacalor SA  
Brad. 

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

Doamna Epure Agnes  declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal 
constituită, îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în picioare pentru a audia imnul 
naŃional al României şi pentru a păstra un moment de reculegere în memoria 
domnului consilier Costina Ionel Zeno decedat la data de 24.02.2010. 

În continuare doamna secretar Epure Agnes supune spre aprobare  procesul 
verbal al şedinŃei ordinare din data de 28.01.2010, Procesul verbal al şedinŃei de 
îndată din data de 08.02.2010 procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 
11.02.2010, precum şi procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 22.02.2010  
care s-au aprobat cu unanimitate de  voturi  şi  îl roagă pe domnul consilier Hărăguş 
Marin Constantin să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei 
avându-se în vedere că dumnealui a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna decembrie 
2009. 
           Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire 
proiectului ordinii de zi:  
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         1.Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului municipiului Brad pe anul 
2010-iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 2.Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 38 din blocul ANL 
corpul C situat în Brad str. Nestor Lupei, nr. 5-iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 3.Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 35 din blocul ANL 
corpul C situat în Brad str. Nestor Lupei, nr. 5-iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 4.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului în 
suprafaŃă de 16,80 mp situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea 
amenajării unui cabinet cu profil de medicina muncii - iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
 5.Proiect de hotărâre privind exploatarea şi valorificarea unei cantităŃi de masă 
lemnoasă din pădurea comunală a municipiului Brad - iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
 6.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 . 
 7. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Brad nr. 153/2007 privind darea în folosinŃă gratuită a unei suprafeŃe de 
teren aparŃinând domeniului privat al municipiului Brad DirecŃiei Sanitare Veterinare 
şi pentru SiguranŃa Alimentelor JudeŃ Hunedoara - iniŃiat de primarul municipiului 
Brad. 
 8.Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2010 al SC Acvacalor SA Brad– iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 9. Informarea nr. 3386/2010 a consilierului juridic al Consiliului local Brad 
privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti  în care Consiliul local Brad 
este parte.     
          10. Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:     
 -  adresa nr. 49/2010 a Camerei de Conturi a judeŃului Hunedoara 
 -  adresa nr. 595155/2010 a Ministerului FinanŃelor Publice 
 -  adresa nr. 27/2010 a SC Acvacalor SA Brad 
 -  adresa nr. 3122/2010 a UnităŃii Militare 01099 Brad 
 -  adresa nr. 2359/2010 a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua 
Prest Hunedoara”  
 -  adresa nr. 1/2010 a A.S. „ METALUL” Crişcior 
 -  cererea nr. 543/2010 a unui grup de cetăŃeni din municipăiul Brad 
          11. Diverse.  
 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că solicită completarea proiectului   
ordinii de zi cu: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de 
oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei PUZ ,,Schimbare de 
destinaŃie din garaj în spaŃiu comercial” în Brad str. Vânătorilor bloc 2 
parter. 
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    2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de 
colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi FundaŃia Mara 
Deva. 
    3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 
11383/2005 între Consiliul local al municipiului Brad şi FundaŃia Mara 
Deva. 
     4. Adresa nr. 3415570/2010 a ANRSC Bucureşti. 
     5. Adresa nr. 3/2010 a SocietăŃii de Geografie din Bucureşti. 
     6. Adresa nr. 1084/2010 a Consiliuluii JudeŃean Hunedoara. 
     7.  Adresa nr. 570/2010 a SC Acvacalor SA Brad. 
     8. Adresa nr.3804/2010 a Sindicatului InvăŃământului Şcolilor 
Generale din Brad „Horea, Cloşca şi Crişan” şi „Mircea Sântimbreanu”. 

Nemaifiind alte propuneri domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării 
proiectul ordinii de zi  împreună cu completările propuse care este aprobat cu 
unanimitate de voturi.    
 Domnul primar Florin Cazacu solicită întreruperea şedinŃei de 
consiliu pentru a participa în semn de solidaritate la protestul dascălilor şi 
al părinŃilor elevilor, cauzat de restructurarea unităŃilor şcolare din 
municipiul Brad. 14 dintre domnii consilieri sunt de acord, 2 consilieri se 
abŃin (Oprişa Florin Ioan şi Sim Mihaela Dorina Marcela). Se întrerupe 
şedinŃa pentru cca 15 minute , domnii consilieri se deplasează la protestul 
care are loc în parcarea din faŃa Băncii Comerciale Române din Brad la 
iniŃiativa Sindicatului InvăŃământului Şcolilor Generale din Brad „Horea, 
Cloşca şi Crişan” şi „Mircea Sântimbreanu”.. 
 Se reiau lucrările şedinŃei. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului 
municipiului Brad pe anul 2010. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  
            Domnul primar Florin Cazacu precizează că pentru iniŃierea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010 a luat în 
considerare adresa nr. 4296/04.02.2010 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 
Hunedoara, prin care s-a alocat municipiului Brad suma de 7558 mii lei  din TVA şi 
920 mii lei din cotele defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetului şi Ordinul Ministrului AdministraŃiei şi Internelor nr. 34/2010 prin care s-a 
alocat municipiului Brad suma de 827 mii lei pentru compensarea creşterilor 
neprevizionate ale preŃurilor combustibililor utilizaŃi pentru producerea energiei 
termice furnizate populaŃiei în sistem centralizat. 

Totodată a luat în considerare Hotărârea Consiliului JudeŃean Hunedoara nr. 
12/2010  prin care s-a repartizat municipiului Brad  suma de 892 mii lei din TVA şi 
din cota de 22% din impozitul pe venit, pentru susŃinerea programelor de dezvoltare 
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locală şi Hotărârea Consiliului JudeŃean Hunedoara nr. 13/2010 prin care s-a 
repartizat municipiului Brad suma de 200 mii lei  pentru repararea drumurilor. 

De asemenea a Ńinut cont de Referatul serviciului buget, finanŃe, contabilitate, 
impozite şi taxe locale nr. 3254/17.02.2010, din care rezultă că veniturile estimate a 
se încasa din impozite şi taxe locale pe anul 2010 respectiv restanŃele din anul 2009  
vor fi de 17075 mii lei.   
FaŃă de cele de mai sus a propus aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010  
în sumă de 27962 mii lei. 
 În articolul 4 a propus ca INVESTIłIILE – respectiv CHELTUIELILE de 
CAPITAL să fie de 3729 mii lei care se reflectă în lista de investiŃii –ANEXA 3 la 
proiect. 
 În articolul 5 a  propus aprobarea bugetului de venituri proprii ale Centrelor de 
ExecuŃie Bugetară Brad pe anul 2010 în sumă de 438 mii lei atât la venituri cât şi la 
cheltuieli .  

În articolul 6 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Serviciului 
Public de Desfacere, Han PiaŃă şi Obor Brad pe anul 2010 conform previziunilor 
acestora în sumă de 280 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli . 

În articolul 7 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Serviciului 
Administrarea Domeniului Public Brad – parcări, pe anul 2010 în sumă de 83 mii lei 
atât la venituri cât şi la cheltuieli. 

În articolul 8 a propus aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli  al 
fondurilor externe nerambursabile  în sumă de 3811 mii lei.  

În articolul 9 a propus aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli  al 
creditelor interne  în sumă de 3000 mii lei. 

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

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

Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că a fost foarte greu pentru a 
întocmi  acest  prroiect de buget deoarece se vine după un an de criză şi se continuă 
tot cu un an de criză. Mai menŃionează că încasarea veniturilor este extrem de 
anevoioasă şi cu toate că s-au făcut încasări în proporŃie de 85% , anul 2009 s-a 
închis cu datorii, motiv pentru care a fost nevoie de accesarea unui credit de 30 mii 
lei. 

Domnul consilier Circo Aurel Vasile propune  completarea  Anexei 3 la 
proiectul de buget cu o intersecŃie semaforizată str. Vânătorilor şi str. G-ral Vasile 
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Milea în sumă de 100 mii lei de diminuarea capitalului bugetar combustibil şi 
energie. 

Mai precizează că se exercită presiuni mari pentru reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinŃe cu precizarea că 30% din valoarea lucrării propriu-zisă este 
expertiza tehnică, auditul energetic, proiectul de execuŃie aprox. 1,1 euro/mp de 
suprafaŃă construită, în total fiind nevoie de 120 mii lei numai pentru documentaŃie. 
Mai precizează că la capitolul cheltuieli mai sunt aproximativ 15 miliarde lei pentru 
reparaŃie străzi şi aproximativ 3 miliarde lei pentru drumuri. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că veniturile nu sunt elastice iar 
cheltuielile sunt drămuite până la ultimul bănuŃ.  

Solicită căutarea unei soluŃii pentru a găsii resurse financiare în vederea 
sprijinirii acŃiunii „Simpozionul naŃional de geografie” care va avea loc la Şcoala 
„Horea, Cloşca şi Crişan” în cursul lunii martie. Mai menŃionează că la această 
acŃiune va participa foarte multă lume aceasta fiind un bun prilej de reclamă pentru 
municipiul Brad.   

Domnul primar Florin Cazacu precizează că acest an este cel mai dificil an pe 
care-l parcurgem în ultima perioadă, este anul unor mari provocări. Mai precizează 
că rugămintea dumnealui este ca fiecare dintre domnii consilieri să informeze corect 
cetăŃenii despre problemele cu care se confruntă autoritatea publică locală, pentru că 
aleşii locali nu au voie să submineze încrederea în administraŃia publică locală, e 
nevoie ca cetăŃenii să simtă că stâlpul comunităŃii este primăria şi consiliul local iar 
aleşii locali trebuie să fie lideri de opinie pe străzile municipiului Brad şi nu numai. 

Precizează că pe parcursul anului bugetul va mai suferii o serie de rectificări, 
speră că va reuşi să aducă sume de bani din fondul de rezervă a bugetului naŃional. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale şi al 
Compartimentului Audit Intern al 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 decedat ( Costina Ionel Zeno), se adoptă Hotărârea nr. 16/2010 privind 

aprobarea  bugetului municipiului Brad pe anul 2010. 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind vânzarea 

apartamentului nr. 38 din blocul ANL corpul C situat în Brad str. Nestor 
Lupei, nr. 5. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea 
înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 5689/2009 a doamnei Erdei 
Antonela Elena domiciliată în Brad str. Nestor Lupei nr. 5 bloc ANL ap. 38 corpul C 
prin care solicită cumpărarea imobilului susmenŃionat, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus aprobarea celor solicitate. 
 Mai menŃionează că doamna Erdei Antonela Elena este chiriaşa acestui 
apartament  construit din fonduri ANL din anul 2004. 
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În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus vânzarea apartamentului cu 
suma de 76.000 lei fără TVA,  în baza Raportului de evaluare întocmit de către SC 
DOREVAL SRL DEVA. 

În articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus ca din valoarea de vânzare a 
apartamentului Primăria municipiului Brad să reŃină comisionul de 1%, iar restul să 
fie virat AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe pentru finanŃarea programelor de 
locuinŃe pentru tineri. 
 Totodată a propus restricŃia de revânzare a apartamentului pe o perioadă de 5 
ani de la data dobândirii.    

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

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

 Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Compartimentului juridic 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 
decedat  ( Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.17/2010 privind vânzarea 

apartamentului nr. 38 din blocul ANL corpul C situat în Brad str. Nestor 
Lupei, nr. 5. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind vânzarea 
apartamentului nr. 35 din blocul ANL corpul C situat în Brad str. Nestor 
Lupei, nr. 5 

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

 Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea 
înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 4723/2009 a domnului łîntoi 
Eugen Constantin domiciliat în Brad str. Nestor Lupei nr. 5 bloc ANL ap. 35 corpul 
C prin care solicită cumpărarea imobilului susmenŃionat, am iniŃiat prezentul proiect 
de hotărâre prin care am propus aprobarea celor solicitate. 
 Mai menŃionează că domnul łîntoi Eugen Constantin este chiriaşul acestui 
apartament  construit din fonduri ANL din anul 2004. 

În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus vânzarea apartamentului cu 
suma de 73.000 lei fără TVA,  în baza Raportului de evaluare întocmit de către SC 
DOREVAL SRL DEVA. 

În articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus ca din valoarea de vânzare a 
apartamentului Primăria municipiului Brad să reŃină comisionul de 1%, iar restul să 
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fie virat AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe pentru finanŃarea programelor de 
locuinŃe pentru tineri. 
 Totodată a propus restricŃia de revânzare a apartamentului pe o perioadă de 5 
ani de la data dobândirii.     

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

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

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului Juridic 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 
decedat  ( Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.18/2010 privind vânzarea 
apartamentului nr. 35 din blocul ANL corpul C situat în Brad str. Nestor 
Lupei, nr. 5. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin 
licitaŃie publică a spaŃiului în suprafaŃă de 16,80 mp situat în incinta 
Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet cu profil de 
medicina muncii. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea 
sa de iniŃiator.  
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul 
Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad înregistrat sub 
nr. 2835/10.02.2010 din care rezultă că  în cadrul Dispensarului Policlinic Brad 
există un spaŃiu liber în suprafaŃă de 16,80 mp. care poate să fie închiriat, precum şi 
cererea nr. 2618/09.02.2010 a doamnei dr. Doda Mihaela Violeta prin care solicită 
închirierea unui spaŃiu pentru amenajarea unui cabinet cu profil de medicina muncii, 
a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus închirierea prin licitaŃie 
publică a spaŃiului susmenŃionat. 
 Mai precizează că spaŃiul susmenŃionat a fost ocupat de către  SC VITROS 
SRL al cărui contract de închiriere s-a reziliat în cursul lunii decembrie 2009 şi a 
devenit liber.  
 Pentru înfiinŃarea unui cabinet de medicina muncii în cadrul Dispensarului 
Policlinic este de acord şi conducerea Spitalului municipal Brad. 

Având în vedere că spaŃiul va fi închiriat prin licitaŃie în  articolul 2 al 
proiectului de hotărâre a propus aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea 
licitaŃiei, pornind de la preŃul de 5 lei/mp/lună, stabilit prin Hotărârea Consiliului 
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local nr. 116/2009,  iar în articolul 4 a propus aprobarea unei comisii de licitaŃie 
formată din 5 persoane.    
 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. 

Domnul consilier Podaru Vasile propune ca din comisia de licitaŃie să facă 
parte domnul consilier Mureş Mihai - propunere aprobată cu unanimitate de voturi.  

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi  cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier decedat  ( Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr. 19/2010 privind 

închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului în suprafaŃă de 16,80 mp situat în 
incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet cu 
profil de medicina muncii.   

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind exploatarea şi 
valorificarea unei cantităŃi de masă lemnoasă din pădurea comunală a 
municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  
          Domnul primar Florin Cazacu precizează că pentru completarea necesarului de 
combustibil solid (lemne de foc) la instituŃiile subordonate pentru iarna 2009-2010 s-
a solicitat la DirecŃia Silvică marcarea şi evaluarea unei cantităŃi de 154 mc. masă 
lemnoasă din pădurea comunală Birtin, proprietatea publică a municipiului Brad. 
 Serviciile silvice aferente s-au prestat în baza contractului de administrare 
încheiat între Primăria municipiului Brad şi Ocolul Silvic Baia de Criş, care a emis 
Actul de punere în valoare nr. 3173/26.01.2010, pentru cantitatea de 154 mc, masă  
lemnoasă, în valoare de 5634,79 lei.  Exploatarea în regim silvic va fi încredinŃată 
prin licitaŃie unei firme de profil, acreditată de ROMSILVA, iar suportarea 
contravalorii prestaŃiei s-a propus a fi făcută prin compensare în masă lemnoasă, 
pentru a nu angaja cheltuieli băneşti de la bugetul local. 
 Pentru aceasta a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a  propus: 
 - aprobarea tăierii şi valorificării cantităŃii de 154 mc. masă lemnoasă din 
pădurea comunală Brad  situată în satul Birtin în valoare de 5634,79 lei; 
 - aprobarea repartizării masei lemnoase pentru instituŃiile subordonate ; 
 -  aprobarea exploatării în regim silvic şi a transportului la consumatori, prin 
compensare valorică în masă lemnoasă, la tarife negociate. 

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

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

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier 
decedat (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.20/2010  privind exploatarea 

şi valorificarea unei cantităŃi de masă lemnoasă din pădurea comunală a 
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 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  
          Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile 
făcute de către Consiliile de AdministraŃie ale Şcolii Generale ,,Mircea 
Sântimbreanu” Brad 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 2010 în sumă totală de 3354,75 lei. 
 Mai precizează că în articolul 6 al proiectului de hotărâre a propus decontarea 
drepturilor băneşti de către cele două Centre bugetare numai după virarea sumelor 
din bugetul local al municipiului Brad. 

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

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

Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel întreabă dacă Contractul colectiv de 
muncă invocat mai este în vigoare.  
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Doamna secretar Epure Agnes precizează că acest contract se prelungeşte din 
oficiu dacă nu este denunŃat de către una din părŃi. 

Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că acest drept este 
conferit de şi de Statutul personalului didactic. 

Domnul preşedinte de şedinŃă solicită acordul domnilor consilieri pentru a da 
cuvântul domnului Paşcu Gavrilă care este prezent în sală propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi. Domnul director precizează că Contractul colectiv de muncă 
este  prelungit şi semnat din luna februarie 2010 şi poate să-l pună la dispoziŃia 
Consiliului local al municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, imppozite şi taxe locale  
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 
decedat  (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.21/2010 privind aprobarea 

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

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  pentru revocarea  Hotărârii 

Consiliului Local Brad nr. 153/2007 privind darea în folosinŃă gratuită a unei  
suprafeŃe de teren aparŃinând domeniului privat al municipiului Brad DirecŃiei 
Sanitare Veterinare şi pentru  SiguranŃa Alimentelor JudeŃ Hunedoara. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  
   Domnul primar Florin Cazacu precizează că   în anul 2007 prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 153/2010 Consiliul local al municipiului Brad a aprobat darea în 
folosinŃă gratuită a unei suprafeŃe de 200 mp. de teren aparŃinând domeniului privat 
al municipiului Brad, DirecŃiei sanitare veterinare şi pentru SiguranŃa Alimentelor 
judeŃ Hunedoara în vederea edificării în municipiul Brad a unei CircumscripŃii 
Sanitar veterinare. 
 Terenul este situat în municipiul Brad str. Avram Iancu  nr. 6 în incinta PieŃei 
agroalimentare. 
 Din anul 2007 şi până în prezent DirecŃia Sanitar veterinară nu a întreprins 
nimic în vederea edificării circumscripŃiei veterinare propuse motivând că nu dispun 
de fonduri de investiŃii. 
 FaŃă de cele de mai sus a propus  revocarea acestei hotărâri pentru a da o altă 
folosinŃă terenului.     

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

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier decedat  (Costina Ionel Zeno)  se adoptă Hotărârea nr.22/2010 pentru 

revocarea  Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 153/2007 privind darea în 
folosinŃă gratuită a unei  suprafeŃe de teren aparŃinând domeniului privat al 
municipiului Brad DirecŃiei Sanitare Veterinare şi pentru  SiguranŃa 
Alimentelor JudeŃ Hunedoara. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC Acvacalor SA Brad.  

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
356/05.02.2010 a SC ACVACALOR SA BRAD prin care se solicită  aprobarea de 
către Consiliul local al municipiului Brad a bugetului de venituri şi cheltuieli al 
acestei societăŃi pe anul 2010, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 
propus aprobarea celor solicitate.  

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat în  Adunarea  Generală a 
AcŃionarilor de la SC ACVACALOR  S.A Brad prin Hotărârea AGA nr. 
8/08.02.2010.    

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, contabilitawte, impozite şi taxe locale  
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”, 1abŃinere 
(Podaru Vasile) şi 1 consilier decedat (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr. 

23/2010 privind   aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
SC Acvacalor SA Brad. 
       Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei PUZ ,,Schimbare de 
destinaŃie din garaj în spaŃiu comercial” în Brad str. Vânătorilor bloc 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 primar Florin Cazacu precizează  având în vedere cererea nr. 
1527/26.01.2010 a domnului BocăeŃ Virgil domiciliat în Brad str. Vânătorilor bloc 2 
sc. 2 ap. 7 prin care solicită eliberarea unui certificat de urbanism având ca scop 
schimbarea destinaŃiei garajului pe care îl deŃine în proprietate la subsolul  blocului,  
în spaŃiu comercial, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 
aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentaŃiei P.U.Z. 
,,Schimbare de destinaŃie din garaj în spaŃiu comercial” în Brad str. Vânătorilor bloc 
2 parter beneficiar fiind BocăeŃ Virgil. 



 12

Aprobarea avizului prealabil se impune datorită faptului că în Planul 
Urbanistic General al municipiului Brad aprobat prin Hotărârea Consiliului local 
Brad nr. 101/1999 zona în care se solicită schimbarea este zonă pentru locuit, iar în 
momentul de faŃă se doreşte schimbarea destinaŃiei garajului din subsolul blocului în 
spaŃiu comercial.   

Mai precizează că avizele prealabile de oportunitate, întocmite de către 
structurile specializate conduse de arhitecŃi în cazul în care prin cererea pentru 
emiterea certificatelor de urbanism se solicită o modificare de la prevederile 
documentaŃiilor de urbanism aprobate pentru zona în care se doreşte realizarea 
obiectivelor de investiŃii aprobate se aprobă de către Consiliile locale în baza Legii 
nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare. 

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 împreună cu amendamentul propus  şi cu 
16 voturi „pentru”, 1 consilier decedat  (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea 
nr. 24/2010 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru 
întocmirea documentaŃiei PUZ ,,Schimbare de destinaŃie din garaj în spaŃiu 
comercial” în Brad str. Vânătorilor bloc 2 parter. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui Protocol de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi 
FundaŃia Mara Deva. 

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

 Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa  nr. 
381/08.09.2010 a FundaŃiei Mara Deva prin care se solicită încheierea unui Protocol 
de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi FundaŃia Mara Deva, a 
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea încheierii acestui 
protocol. 
 Protocolul de colaborare presupune prevenirea şi corectarea fenomenului de 
părăsire timpurie a şcolii de către elevii cu risc de abandon din judeŃul Hunedoara. 
 În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea primarului 
pentru a semna Protocolul de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi 
FundaŃia Mara. 

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 
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publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii 
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Compartimentului juridic 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 
decedat  (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.25/2010 privind privind 

aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul local al 
municipiului Brad şi FundaŃia Mara Deva. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea 

contractului de asociere nr. 11383/2005 între Consiliul local al municipiului 
Brad şi Clubul Sportiv Armata”Aurul Brad”. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea 
sa de iniŃiator.  
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
1/12.01.2010 a Clubului Sportiv Armata „Aurul Brad” pe anul 2010, a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus prelungirea contractului de asociere 
nr. 11383/2005 cu încă un an adică până la finele anului2010. 
 Propuine prelungirea acestui contract în baza programului competiŃional şi a 
bugetului estimativ prezentate de către Clubul  Sportiv Armata „Aurul Brad” pentru 
anul 2010.  

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

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

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian a solicitat ca acest subiect  să fie 
tratat împreună cu celelalte solicitări, să se stabilească nişte criterii şi să se aprobe 
acordarea pentru început a unor sume mai mici. 

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că este păcat ca acum în 
perioadă de criză să pierdem continuitatea sportului în municipiul Brad şi precizează 
că ar fi bine să  ne luptăm şi pentru sport. Propune acordarea pentru început a sumei 
de 600 mil lei vechi – propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

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 şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier decedat  (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.26/2010 privind 
prelungirea contractului de asociere nr.11383/2005 între Consiliul local al 
municipiului Brad şi Clubul Sportiv Armata”Aurul Brad”. 

Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 3386/2010 a 
consilierului juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul 



 14

instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte  - prin care se aduce la 
cunoştiinŃa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi în 
care este citat Consiliul local al municipiului Brad, faŃă de care domnii consilieri au 
luat act. 

Se trece la următorul punct şi anume:  
Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  
-  adresa nr. 49/2010 a Camerei de Conturi a judeŃului Hunedoara   prin 

care se transmite spre informare, Decizia nr. 2/22.01.2010 privind înlăturarea 
abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate şi consemnate în Procesul – verbal 
de constatare nr. 845/a/19110/30.11.2009 încheiat în urma acŃiunii de audit financiar 
asupra contului de execuŃie bugetară pe anul 2008, al Primăriei municipiului Brad de 
care domnii consilieri au luat act. 

-  adresa nr. 595155/2010 a Ministerului FinanŃelor Publice  prin care se 
comunică Hotărârea nr. 1519/26.01.2010 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale prin care se avizează favorabil contractarea de către municipiul Brad, judeŃul 
Hunedoara a finanŃării rambursabile în valoare de 3.000.000 lei pentru realizarea 
unor investiŃii publice de interes local de care domnii consilieri au luat act. 

-  adresa nr. 27/2010 a SC Acvacalor SA Brad prin care se prezintă spre 
informare posibilităŃile tehnice şi financiare de izolare a conductei de agent primar a 
reŃelei de termoficare, cu precizarea că odată cu izolarea completă a conductei, 
pierderile din transport vor scădea de la 25% la aproximativ 20% de care domnii 
consilieri au luat act. 

-  adresa nr. 3122/2010 a UnităŃii Militare 01099 Brad prin care Serviciul 
de AsistenŃă Religioasă al UnităŃii Militare 01099 Brad solicită acordarea unui 
sprijin financiar necesar pentru continuarea lucrărilor de finalizare a obiectivului cu 
destinaŃia Biserică Militară din Unitatea Militară 01099 Brad de care domnii 
consilieri au luat. Domnul consilier Mureş Mihai precizează că relaŃia dintre Unitatea 
Militară şi Consiliul local ar trebui să fie alta deoarece au fost nenumărate acŃiuni 
organizate de unitate la care domnii consilieri nu au fost invitaŃi.  

Domnul primar precizează că probabil a fost o omisiune din partea dumnealor, 
aceştia nu au crezut că dacă este invitat primarul este suficient şi vor merge şi 
consilierii locali. Mai menŃionează că Biserica de peste Luncoi va primi 1 mld de lei 
de la Consiliul JudeŃean Hunedoara iar Biserica de la Mesteacăn va primi  şi au 
hotărât alocarea unei sume sub formă de sprijin financiar pentru continuarea 
lucrărilor de finalizare a lăcaşului de cult din incinta unităŃii militare, dar numai după 
validarea bugetului local al municipiului Brad pe anul 2010. 

-  adresa nr. 2359/2010 a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua 
Prest Hunedoara” prin care se transmit spre ştiinŃă hotărârilor aprobate în şedinŃa 
din data de 19.01.2010 precum şi situaŃia cotizaŃiei datorate pe anul 2009, de care 
domnii consilieri au luat act . 

- adresa nr.1/2010 a A.S. „METALUL” Crişcior prin care se solicită 
acordarea unui sprijin financiar pentru continuarea activităŃii fotbalistice la nivelul 
Ligii  a IV-a cu ecipele de seniori şi juniori, activitate desfăşurată în municipiul Brad 
de peste 30 de ani de care domnii consilieri au luat act şi au stabilit că se va rediscuta 
în şedinŃa Consiliului local Brad în cursul lunii martie 2010 în contextul unui proiect 
de hotărâre. 
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- cererea nr. 543/2010 a unui grup de cetăŃeni din municipiul Brad solicită 
aprobarea concesionării terenului din apropierea blocului AB14 în vederea 
construirii a trei garaje. În urma nalizării cererii domnii consilieri precizează că în 
zona în care se solicită concesionare de teren există cinci garaje construite pe teren 
concesionat. Mai menŃionează că în PUD –ul aprobat pentru construirea garajelor 
existente nu există interdicŃii de la furnizorii de utilităŃi (SC ACVACALOR SA , SC 
ENEL), conform avizelor obŃinute în proiectul care a stat la baza eliberării 
AutorizaŃiei de construire nr. 109/2004 de care domnii consilieri au luat act şi au 
stabilit că se va reanaliza într-o şedinŃă ulterioară în urma unei deplasări la faŃa 
locului a domnului primar împreună cu un alt consilier. 

-adresa nr. 3415570/2010 a ANRSC Bucureşti prin care solicită a se 
transmite un punct de vedere asupra preŃului propus de 517,24 lei/Gcal, 
exclusiv TVA, după o analiză a autorităŃii administraŃiei publice locale 
împreună cu operatorul asupra modului de fundamentare a nivelului 
preŃului şi găsirea unei soluŃii de ordin tehnic şi/sau investiŃional care să 
ducă într-un interval de timp la un preŃ mai mic de care domnii consilieri 
au luat act. 

Domnul primar Florin Cazacu solicită domnului inginer-şef să facă 
documentaŃia şi să se deplaseze la Bucureşti  pentru a susŃine punctul de 
vedere. 

    - adresa nr.3/2010 a SocietăŃii de Geografie din Bucureşti  de 
care domnii consilieri au luat act şi au hotărât că n funcŃie de posibilităŃile 
financiare se va aloca Centrului de ExecuŃie Bugetară nr.2 o sumă pentru 
acoperirea unor cheltuieli prilejuite cu desfăşurarea acestui eveniment în 
baza unui referat întocmit  şi prezentat de organizatori. 

     - adresa nr.1084/2010 a Consiliuluii JudeŃean Hunedoara prin 
care este înaintată Încheierea Civilă nr. 223 a Judecătoriei Deva, privind 
acordarea personalităŃii juridice a AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitare Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul 
Hunedoara de care domnii consilieri au luat act. 

    - adresa nr.570/2010 a SC Acvacalor SA Brad prin care se 
transmite punctul de vedere al societăŃii susamintite cu privire la 
observaŃiile ANRSC, privind propunerea de modificare a preŃului energiei 
termice de care domnii consilieri au luat act. 

      - adresa nr.3804/2010 a Sindicatului InvăŃământului Şcolilor 
Generale din Brad „Horea, Cloşca şi Crişan” şi „Mircea 
Sântimbreanu” de care domnii consilieri au luat act. 
 Se trece la următorul punct înscris :DIVERSE. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că în data de 25.02.2010 s-au plătit 
banii pentru noul sediu cumpărat. Mai precizează că doamna consilier juridic Galea 
Mirela a susŃinut la Tribunalul Hunedoara cauza în care a solicitat să se considere 
garanŃia plătită la prima licitaŃie pentru sediu administrativ drept avans pentru 
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achiziŃionarea clădirii – acŃiune care a fost admisă printr-o hotărâre definitivă şi 
executorie dar care  în data de 26.02.2010 a fost atacată cu recurs. 
  Solicită părerea domnilor consilieri cu privire la angajarea unui avocat în 
cauză. 
 Doamna secretar Epure Agnes precizează că situaŃia nu impune angajarea unui 
avocat deoarece doamna consilier cunoaşte situaŃia şi a început deja demersurile 
pentru convocarea Adunării Creditorilor pentru a obŃine o hotărâre a acestora din 
care să rezulte că sunt şi ei de acord ca prima garanŃie să fie considerată ca un avans 
din valoarea totală a imobilului. În acest sens trebuie obŃinut cât mai grabnic avizul 
preşedintelui ANAF Bucureşti în vederea convocării creditorilor iar în funcŃie de 
hotărârea acestora se va mai reanaliza odată posibilitatea angajării unui avocat. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 26.02.2010.      
 
Brad, 26.02.2010 
 
 
 
    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                                                                   
                           Secretar   
        Hărăguş Marin Constantin                                    EPURE AGNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


