ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 26 martie 2008 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 26 martie 2008 s-a făcut în data de 21.03.2008 prin DispoziŃia nr.
2063/21.03.2008 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al. 3 din
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată.
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 21.03.2008 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi 16 consilieri locali din cei 17 în funcŃie, domnul
consilier Savu Vasile fiind absent motivat iar domnul consilier Oprinesc Fabian
anunŃând că este plecat din localitate şi probabil va întârzâia.
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.
Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o
legal constituită şi supune spre aprobare procesul verbal al şedinŃei ordinare din data
de 26.02.2007 care s-a aprobat fără obiecŃii cu unanimitate de voturi .
Avându-se în vedere faptul că domnul consilier Oprinesc Fabian care a fost ales
preşedinte de şedinŃă în luna februarie a anunŃat că este plecat din localitate şi s-ar
putea să întârzâie, nu a ajuns până la deschiderea lucrărilor şedinŃei, doamna secretar
Epure Agnes îi invită pe domnii consilieri să facă propuneri pentru alegerea unui
consilier să conducă lucrările şedinŃei.
Domnul consilier Mureş Mihai propune să fie respectat Regulamentul de
organizare şi funcŃionare a Consiliului local al municipiului Brad şi să conducă
lucrările şedinŃei de consiliu, domnul consilier Bălău Nicolae.
Doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul consilier Bălău Nicolae să
preia conducerea lucrărilor şedinŃei.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciŃiului
bugetar al bugetului local pe anul 2007 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2008 pentru municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment provenit
din excedentul bugetului local din anii precedenŃi pentru realizarea unor lucrări de
investiŃii în municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea nr. 3/2008
şi a Anexei nr. 1 din Hotărârea nr. 23/2008 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului
didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de
muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din
domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
7. 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.
8. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului local
Brad nr. 7/2008 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural
educative, artistice şi sportive din municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul
locativ de stat către actualii chiriaşi – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr.
9 din blocul M 4 sc. 1 de pe str. 9 Mai, municipiul Brad foştilor chiriaşi – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr.
8 din blocul M 4 sc. 1 de pe str. 9 Mai municipiul Brad fostului chiriaş – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume pentru organizarea celei de a
XII ediŃii a Festivalului Concurs NaŃional ,,Comori folclorice” în municipiul Brad –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume pentru organizarea
,, Serbărilor Primăverii” în municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume pentru organizarea şi
sărbătorirea ,, Zilei InternaŃionale a Rromilor” în municipiul Brad – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
15. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de CetăŃean de Onoare al
municipiului Brad, domnului ing. Ciocan Ioan – veteran de război – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
16. 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 2008 – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinŃe sociale din imobilul
situat în Brad str. Horea nr. 10 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
,,Transformare şi extindere magazin, depozit în pensiune şi bază de agrement, terenuri
sportive ” în Brad, str. Horea nr. 44 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
19. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a unităŃii administrativ
teritoriale prezentat de primarul municipiului Brad.
20. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 384/2008 a Şcolii Generale ,,Horia, Cloşca şi Crişan” Brad
- adresa nr. 4567/2008 a Primăriei municipiului Brad
- adresa nr. 4755/2008 a Primăriei municipiului Brad
- adresa nr. 1277/2008 a Spitalului Municipal Brad
- adresa nr. 39/2008 a SC TEAM CONSULTING Deva
- adresa nr. 2/2008 a AsociaŃiei Coloseum Brad
- adresa nr. 59/2008 a SC CONVERSMIN SA Bucureşti
- cererea nr. 4581/2008 a domnului Ivan Flaviu
- cererea nr. 3093/2008 a domnului Tecsi Alexandru
- cererea nr. 4598/2008 a domnului Toma Petrică
- cererea nr. 4591/2008 a doamnei Avram Maria
- cererea nr. 2899/2008 a domnului Petrican Ionel
- cererea nr. 4128/2008 a domnului Ancheş Ioan
- cererea nr. 2671/2008 a PieŃii Agricole
- adresa nr. 600640/2008 a Ministerului Economiei şi FinanŃelor
- referatul nr. 5063/2008 a Biroului urbanism, amenajarea teritoriului
- referatul nr. 5069/2008 a Biroului urbanism, amenajarea teritoriului
- referatul nr. 5070/2008 a Biroului urbanism, amenajarea teritoriului
- citaŃia nr. 3259/26.02.2008 a Tribunalului Hunedoara
21. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă mai sunt ceva modificări sau
completări la Proiectul Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită:
-retragerea din Proiectul Ordinii de zi a proiectului de hotărâre privind
repartizarea unei locuinŃe sociale din imobilul situat în Brad, str. Horea, nr. 44
deoarece camera propusă pentru a fi repartizată nu este încă disponibilă.
-introducerea în Proiectul Ordinii de zi a următoarelor:
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la
funcŃionarea serviciului de taximetrie în municipiul Brad.
Cererea nr. 5206/24.03.2008 a domnului Vanca Tiberiu
Cererea nr.5436/2008 a domnului Almăşan Dorin Liviu
Domnul consilier Mureş Mihai propune ca proiectul de hotărâre nou introdus să
fie discutat în locul proiectului de hotărâre retras.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi împreună
cu modificările şi completările aduse care este aprobat cu 15 voturi « pentru », 2
consilieri absenŃi motivaŃi (Savu Vasile, Oprinesc Fabian).
Se trece la primul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Proiect de hotărâre
privind aprobarea contului de încheiere al exerciŃiului bugetar al bugetului local
pe 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 care în calitatea sa de ordonator principal de credite are obligaŃia de a
prezenta spre aprobare Consiliului local până la data de 31 mai conturile anuale de
execuŃie a bugetelor aprobate.
Domnul consilier Hărăguş Marin Constantin 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 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 pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale şi de
raportul Compartimentului Audit Intern 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 15 voturi „pentru”, 2
consilieri absenŃi motivaŃi (Savu Vasile, Oprinesc Fabian) se adoptă Hotărârea
nr.39/2008 privind aprobarea contului de încheiere al exerciŃiului bugetar al
bugetului local pe anul 2007.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008 pentru municipiul Brad .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator, care menŃionează că pentru anul 2008 a rămas necheltuită suma de 11 mii
lei din tranşele finale în euro pentru cele două proiecte finanŃate din fonduri PHARE
precum şi alocarea sumei de 6600 mii lei conform extraselor de cont de la Trezoreria
Brad şi BCR Brad reprezentând tranşele din contribuŃia PHARE 2004 CES pentru
realizarea proiectului ECO Brad „StaŃie de selectare – transfer, platforma de
compostare pentru deşeuri municipale” şi proiectului „ Reabilitare StaŃie de epurare şi
ape uzate”.
Domnul consilier Hărăguş Marin Constantin 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 Radovici Teofil Emilian dă
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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 Serviciul Buget, FinanŃe, Contabilitate, Impozite şi Taxe Locale şi
Compartimentul Audit Intern 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 15 voturi „pentru”, 2
consilieri absenŃi motivaŃi (Savu Vasile, Oprinesc Fabian) se adoptă Hotărârea
nr.40/2008 privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2008 pentru municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării
fondului de rulment provenit din excedentul bugetului local din anii precedenŃi
pentru realizarea unor lucrări de investiŃii în municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator care precizează că în anii precedenŃi a rămas neutilizată suma de 2153 mii
lei din bugetul local al municipiului Brad şi propune ca suma respectivă să fie folosită
în acest an pentru lucrări de investiŃii de interes local în municipiul Brad..
Domnul consilier Hărăguş Marin Constantin 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 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 pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Serviciul Buget, FinanŃe, Contabilitate, Impozite şi Taxe Locale şi
Compartimentul Audit 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 în ansamblul său şi cu 15 voturi „pentru”, 2
consilieri absenŃi motivaŃi (Savu Vasile, Oprinesc Fabian) se adoptă Hotărârea nr.
41/2008 privind aprobarea utilizării fondului de rulment provenit din excedentul
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bugetului local din anii precedenŃi pentru realizarea unor lucrări de investiŃii în
municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr.
1 din Hotărârea nr. 3/2008 şi a Anexei nr. 1 din Hotărârea nr. 23/2008 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al
primarului 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 care propune suplimentarea numărului scriptic de personal de la
compartimentul taxi cu încă un post pentru a putea fi autorizat de către ANRSC
Bucureşti conform legislaŃiei în vigoare.
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 raportul Compartimentului Resurse Umane 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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
absenŃi motivaŃi (Savu Vasile, Oprinesc Fabian) se adoptă Hotărârea nr.42/2008
privind modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea nr. 3/2008 şi a Anexei nr. 1 din
Hotărârea nr. 23/2008 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii
pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad.
Domnul consilier Oprinesc intră în sala de şedinŃă cerându-şi scuze pentru
întârzâiere.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la
localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator prin care propune decontarea contravalorii abonamentelor lunare pe
mijloacele de transport în comun pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care se
deplasează de localitatea de domiciliu la locul de muncă.
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 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.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul 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
absent motivat (Savu Vasile), se adoptă Hotărârea nr. 43/2008 privind aprobarea
drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de
deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi
retur.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin
licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al municipiului Brad în
vederea amenajării unor terase sezoniere .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator prin care propune închirierea a 18 amplasamente pentru terase sezoniere în
urma unei licitaŃii publice conform caietului de sarcini.
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.
Doamna consilier Cobori Sorina Gabriela propune ca din comisia de licitaŃie să
facă parte domnul consilier Mureş Mihai – propunere aprobată cu 15 voturi pentru.
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 15 voturi „pentru”, 1 consilier nu
votează (Hărăguş Ioan), 1 consilier absent motivat (Savu Vasile) se adoptă Hotărârea
nr.44/2008 privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul
public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui contract de publicitate între Clubul Sportiv ,, EMPI KARATE Club Brad”
şi Primăria 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 precizează că 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 2008 a iniŃiat acest
proiect de hotărâre.
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 şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Serviciul buget, finanŃe, contabilitate, 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 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Savu Vasile) se adoptă Hotărârea nr.45/2008 privind aprobarea
încheierii unui contract de publicitate între Clubul Sportiv ,,EMPI KARATE
Club Brad” şi Primăria municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru completarea anexei la
Hotărârea Consiliului local Brad nr. 7/2008 privind aprobarea Programului
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul
Brad .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator prin care propune aprobarea completării Programului principalelor
manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad cu ziua de 8
aprilie – „Ziua InternaŃională a Rromilor”.
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 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.
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 absent
motivat (Savu Vasile) se adoptă Hotărârea nr.46/2008 pentru completarea anexei
la Hotărârea Consiliului local Brad nr. 7/2008 privind aprobarea Programului
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul
Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării
unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator, prin care arată că din documentaŃiile de vânzare pentru cele trei
apartamente construite din fondurile statului rezultă faptul că actualii chiriaşi nu au
datorii faŃă de AsociaŃiile de proprietari din care fac parte şi nici restanŃe la chirii.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
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privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii 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.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerea de amânare care se
aprobă cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent (Savu Vasile) se adoptă Hotărârea
nr.47/2008 privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de
stat către actualii chiriaşi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 9 din blocul M 4 sc. 1 de pe str. 9 Mai, municipiul
Brad foştilor chiriaşi
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator prin care se arată că foştii chiriaşi şi-au achitat datoriile provenite din
chirie faŃă de SC Acvacalor SA Brad, iar pentru datoriile la întreŃinere faŃă de
AsociaŃiile de proprietari au prezentat un grafic de eşalonare .
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 preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că dumnealui nu poate fi de acord cu
acest proiect de hotărâre avându-se în vedere faptul că familia Bratima are acumulate
foarte mari datorii faŃă de AsociaŃia de proprietari, neexplicându-şi de unde va putea
aceasta să achite lunar 400 lei iar dacă această repartiŃie va fi aprobată se va crea un
precedent.
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 11 voturi „pentru” ( Radovici
Emilian Teofil, Lazăr Felician, Gligor Dorin, David Mihai, Oprinesc Fabian, Cobori
Sorina Gabriela, Sim Mihaela, Bălău Nicolae, Costina Ionel Zeno, Medrea Aron,
Kiszely Fabius Tiberiu), 5 abŃineri( Ciur Gheorghe, Duşan Gheorghe Adrian, Hărăguş
Ioan, Hărăguş Marin Constantin, Mureş Mihai) 1 consilier absent motivat (Savu
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Vasile) se adoptă Hotărârea nr.48/2008 privind aprobarea unei noi repartiŃii a
apartamentului nr. 9 din blocul M 4 sc. 1 de pe str. 9 Mai, municipiul Brad
foştilor chiriaşi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 8 din blocul M 4 sc. 1 de pe str. 9 Mai municipiul
Brad fostului chiriaş.
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 prin care se arată că foştii chiriaşi şi-au achitat datoriile provenite din
chirie faŃă de SC Acvacalor SA Brad, iar pentru datoriile la întreŃinere faŃă de
AsociaŃiile de proprietari au prezentat un grafic de eşalonare.
Domnul primar precizează că se discută transformarea unui apartament în spaŃiu
comercial, apartament ce este situat la parterul unui bloc.
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 preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că situaŃia financiară a familiei
Găman este foarte precară, este compusă din 5 persoane dintre care trei copii care sunt
la şcoală şi sunt trimişi alternativ, fapt pentru care dumnealui votează „pentru”.
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 12 voturi „pentru” (Ciur Gheorghe,
Radovici Emilian Teofil, Lazăr Felician, Gligor Dorin, Medrea Aron, Oprinesc
Fabian, Cobori Sorina Gabriela, Sim Mihaela, Bălău Nicolae, Costina Ionel Zeno,
David Mihai, Kiszely Fabius Tiberiu), 4 abŃineri( Duşan Gheorghe Adrian, Hărăguş
Ioan, Hărăguş Marin Constantin, Mureş Mihai) 1 consilier absent motivat (Savu
Vasile) se adoptă Hotărârea nr.49/2008 privind aprobarea unei noi repartiŃii a
apartamentului nr. 8 din blocul M 4 sc. 1 de pe str. 9 Mai municipiul Brad
fostului chiriaş.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unor sume
pentru organizarea celei de a XII ediŃii a Festivalului Concurs NaŃional ,,Comori
folclorice” în municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator, proiect prin care a propus alocarea sumei de 30000 lei din bugetul
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municipiului Brad pentru organizarea în perioada 17-19 aprilie 2008 a celei de-a XII
ediŃii a Festivalului Concurs NaŃional ,,Comori folclorice” în municipiul Brad.
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 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 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 Radovici Teofil Emilian precizează că ar fi bine ca cele trei
acŃiuni să fie comasate pe o anumită perioadă pentru a se reduce costurile.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Serviciului Buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 9 voturi „pentru”(Ciur Gheorghe,
Cobori Sorina Gabriela, Duşan Adrian Gheorghe, Kiszely Fabius Tiberiu, Mureş
Mihai, Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin Constantin, Radovici Emilian Teofil, Bălău
Nicolae ), 7 abŃineri ( Costina Ionel Zeno, Gligor Dorin, David Mihai, Lazăr Felician,
Medrea Aron, Sim Mihaela, Oprinesc Fabian), 1 consilier absent motivat (Savu
Vasile) se adoptă Hotărârea nr.50/2008 privind alocarea unor sume pentru
organizarea celei de a XII ediŃii a Festivalului Concurs NaŃional ,,Comori
folclorice” în municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unor sume
pentru organizarea ,, Serbărilor Primăverii” în municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator, proiect prin care a propus alocarea sumei de 25000 lei din bugetul
municipiului Brad pentru organizarea acestei manifestări .
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 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 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,
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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 Serviciului Contabilitate, 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 10 voturi „pentru”(Mureş Mihai,
Duşan Adrian Gheorghe, Bălău Nicolae, Cobori Sorina Gabriela, Hărăguş Ioan,
Kiszely Fabius Tiberiu, Hărăguş Marin Constantin, Oprinesc Fabian, Medrea Aron,
Ciur Gheorghe) 6 abŃineri (Costina Ionel Zeno, Radovici Emilian Teofil, Sim
Mihaela, David Mihai, Lazăr Felician, Gligor Dorin), 1 consilier absent motivat (Savu
Vasile) se adoptă Hotărârea nr.51/2008 privind alocarea unor sume pentru
organizarea ,, Serbărilor Primăverii” în municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unor sume
pentru organizarea şi sărbătorirea ,,Zilei InternaŃionale a Rromilor” în
municipiul Brad .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator, proiect prin care a propus serbarea acestei zile în data de 12 aprilie, cu un
program specific acestei etnii, precum şi alocarea sumei de 10000 lei din bugetul
municipiului Brad.
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 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 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 Radovici Teofil Emilian precizează că banii alocaŃi ar fi bine
să fie cheltuiŃi pentru procurarea de mobilier la Şcoala Generală „Horia, Cloşca şi
Crişan” , fapt pentru care dumnealui nu este de acord cu acest proiect de hotărâre.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 8 voturi „pentru”, 8 voturi
împotrivă se creează balotaj.
În aceste condiŃii domnul primar Florin Cazacu iniŃiatorul proiectului de
hotărâre solicită aprobarea serbării acestei zile, fără alocare de fonduri precizând că
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această zi este prinsă în Programul principalelor manifestări cultural, artistice şi este o
zi internaŃională a rromilor.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier absent motivat (Savu Vasile) se adoptă Hotărârea nr.52 /2008
privind aprobarea sărbătoririi ,,Zilei InternaŃionale a Rromilor” în municipiul
Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind conferirea Titlului de
CetăŃean de Onoare al municipiului Brad, domnului ing. Ciocan Ioan – veteran
de război.
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. La iniŃierea acestui proiect de hotărâre a avut în vedere faptul că domnul
inginer Ciocan Ioan a făcut parte în perioada celui de-al doilea război mondial din
„Detaşamentul de luptă Păuluiş” care s-a distins prin vitejie şi eroism în lupta pentru
eliberarea Ardealului de Nord cotropit de armatele hortisto- hitleriste precum şi faptul
că din anul 1990 a desfăşurat o susŃinută activitate în cadrul ANVR- Filiala
Hunedoara.
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 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 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 primar Florin Cazacu precizează că ar fi bine ca această diplomă să fie
înmânată domnului ing. Ciocan Ioan odată cu serbarea Zilei Eroilor.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentul 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 (Savu Vasile) se adoptă Hotărârea nr.53/2008 privind conferirea
Titlului de CetăŃean de Onoare al municipiului Brad, domnului ing. Ciocan Ioan
– veteran de război.
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
2008.
13

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 precizează că aceste programe vizează măsuri necesare
pentru protecŃia şi conservarea mediului înconjurător, curăŃenia şi salubrizarea
localităŃii, păstrarea curăŃeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în instituŃii,
unităŃi de cultură şi sport, repararea şi întreŃinerea străzilor, a drumurilor comunale,
podurilor, podeŃelor, curăŃarea şanŃurilor, a străzilor, pieŃelor, a celorlaltelocuri
publice, transportul şi prelucrarea deşeurilor şi gunoaielor, curăŃarea faŃadelor
locuinŃelor şi a altor construcŃii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea
periodică a acestora etc…
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 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 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 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 absent
motivat (Savu Vasile) se adoptă Hotărârea nr.54/2008 pentru aprobarea
Programului privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice,
agenŃilor economici şi cetăŃenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad
în anul 2008.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unor
reglementări referitoare la funcŃionarea Serviciului de taximetrie în municipiul
Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator.
Domnul consilier 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.
Se înscriu la cuvânt domnii consilieri: Mureş Mihai, Costina Ionel Zeno, Duşan
Gheorghe Adrian, Gligor Dorin Oliviu.
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Domnul consilier Mureş Mihai precizează că ar fi bine dacă s-ar face ceva ca
taximetriştii să nu mai stea grămadă în staŃia de la semafor de lângă piaŃă, menŃionând
că prin hotărâre de consiliu s-au aprobat şi alte locaŃii pentru staŃii taxi, iar acest
compartiment care se va înfiinŃa să se îngrijească ca aceşti taximetrişti să se
organizeze în aşa fel încât să staŃioneze şi în celelalte staŃii.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că este lăudabil că s-a făcut
acel semafor la intrarea în PiaŃă, dar mai mult încurcă circulaŃia şi nu se poate circula
pe banda întâi deoarece pe acea bandă opresc toŃi taximetriştii.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că activitatea de taxi este
total haotică, că dânsul nu a circulat de foarte multe ori cu taxiul dar este convins că
nu se dau bonuri fiscale. Mai precizează că ar trebui să se ia măsuri ca funcŃionarul din
cadrul Primăriei care se ocupă în prezent de acest serviciu să nu mai facă taximetrie în
interes personal.
Domnul consilier Gligor Dorin Oliviu precizează că acest proiect de hotărâre ar
fi trebuit să se discute mai pe îndelete în cadrul unei şedinŃe pentru a se putea pune
bazele unei mai bune funcŃionări a acestui serviciu.
Mai precizează, în legătură cu semaforul, că ar fi bine să se facă o analiză a
traficului deoarece acest semafor mai mult încurcă circulaŃia. O roagă pe doamna
secretar să aducă lămuriri cu privire la acest serviciu.
Doamna secretar Epure Agnes precizează că Legea nr. 38/2003 care
reglementează transportul persoanelor în regim de taxi şi în regim de închiriere a
suportat numeroase modificări. MenŃionează că în conformitate cu Ordinul nr.
206/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de autorizare a autorităŃilor de
autorizare pentru serviciile de transport public local, compartimentul înfiinŃat în
cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru acest serviciu trebuie să aibă doi
angajaŃi pentru a putea fi autorizat de către ANRSC Bucureşti. MenŃionează că după
licenŃierea compartimentului, cei doi angajaŃi vor monitoriza şi vor controla activitatea
de taximetrie. Ei vor avea obligaŃia de a retrage toate autorizaŃiile de transport vechi şi
vor da altele de tip nou dacă sunt respectate cerinŃele legale.
Mai precizează că dacă se mai doresc modificări sau completări la aceste
reglementări care se vor aproba în cadrul acestei şedinŃe se vor putea aduce ulterior şi
hotărârea poate fi modificată.
Domnul consilier Gligor Dorin Oliviu mulŃumeşte doamnei secretar pentru
lămuririle aduse.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în ceea ce priveşte semaforul se va
lua legătura cu firma de la Oradea pentru a se deplasa la Brad să facă o reevaluare a
traficului şi totodată o reprogramare a acestuia.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier absent motivat (Savu Vasile) se adoptă Hotărârea nr.55/2008
privind reglementarea serviciului de transport de persoane în regim de taxi în
municipiul Brad.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ,,Transformare şi extindere magazin, depozit în pensiune şi
bază de agrement, terenuri sportive ” în Brad, str. Horea nr. 44.
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 prin care propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Transformare
şi extindere magazin, depozit în pensiune şi bază de agrement, terenuri sportive ” în
Brad, str. Horea nr. 44 şi integrarea acestuia în Planul Urbanistic General al
municipiului Brad. Mai precizează că PUD - ul supus aprobării conŃine toate
recomandările făcute de Consiliul local şi a modificat proiectul nr. 293/2008 în acest
sens.
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 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 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, domnul consilier
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului şi InvestiŃii din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier absent motivat (Savu Vasile) se adoptă Hotărârea nr. 56/2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Transformare şi extindere
magazin, depozit în pensiune şi bază de agrement, terenuri sportive ” în Brad,
str. Horea nr. 44.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume:
Raport privind starea economică, socială şi de mediu a unităŃii
administrativ teritoriale prezentat de primarul municipiului Brad - domnii
consilieri au luat cunoştinŃă.
Domnul consilier David Mihai precizează că ar fi bine dacă s-ar lua măsuri
pentru a se reabilita şi alte uliŃe din satele aparŃinătoare municipiului Brad decât DC
10 Valea Brad.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că reabilitarea străzilor lăturalnice îi
stă permanent în atenŃie şi trimite maşini cu piatră pe toate uliŃele în limita
posibilităŃilor. Mai precizează că DC 10 este drum clasificat.
16

Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume :
Analizarea şi discutarea unor adrese:
- adresa nr. 384/2008 a Şcolii Generale ,,Horia, Cloşca şi Crişan” Brad prin
care se aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri, că în urma întrunirii în data de
04.03.2008 a Consiliului de AdministraŃie al Şcolii Generale „Horia, Cloşca şi Crişan”
s-a analizat stadiul de execuŃie a bazei sportive care va fi realizată în curtea şcolii şi
s-au propus unele modificări ale proiectului care vor contribui la îmbunătăŃirea
activităŃii sportive în cadrul Şcolii Generale „Horia, Cloşca şi Crişan” – domnii
consilieri au luat cunoştinŃă şi sunt de acord cu modificările propuse .
- adresa nr. 4567/2008 a Primăriei municipiului Brad prin care se solicită
conducerii Băncii Comerciale Române –Sucursala JudeŃeană Hunedoara să ne prezinte
o ofertă de preŃ în cazul în care se va lua decizia de a se vinde sediul BCR AgenŃia
Brad din str. Republicii, nr. 3;
Banca Comercială Română –Sucursala JudeŃeană Hunedoara a comunicat că
valoarea minimă de vânzare este de 2.500.000 EUR (exclusiv TVA), faŃă de care
domnii consilieri au luat cunoştinŃă;
Domnul primar cere acordul domnilor consilieri pentru a mai discuta cu
conducerea BCR în vederea negocierii preŃului, domnii consilieri dau un acord de
principiu pentru a se putea discuta cu conducerea BCR. Domnul primar motivează că
actualul sediu al Primăriei municipiului Brad este revendicat şi suntem nevoiŃi să
căutăm o nouă locaŃie chiar dacă se va lua credit pe foarte mulŃi ani..
- adresa nr. 4755/2008 a Primăriei municipiului Brad prin care se aduce la
cunoştinŃa Consiliului JudeŃean Hunedoara că Spitalul municipal Brad are în structura
organizatorică un ambulatoriu de specialitate pentru care s-a promovat un proiect de
modernizare/reabilitare, parte de construcŃie, pe fonduri asigurate din bugetul
Ministerului SănătăŃii în valoare totală de 849640 lei şi căruia i se solicită sprijin
pentru elaborarea acestui proiect .Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că
acest proiect s-a stopat la Ministerul SănătăŃii în cursul zilei de 26.03.2008.
- adresa nr. 1277/2008 a Spitalului Municipal Brad prin care se solicită
alocarea sumei de 500.000 lei pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de spitalizare oferite
pacienŃilor precum şi pentru necesitatea creşterii calitative a actelor medicale. Domnul
primar Florin Cazacu precizează căă ar fi bine să se prezinte Consiliului local bugetul
Spitalului şi doar atunci să se studieze oportunitatea alocării de fonduri.
- adresa nr. 39/2008 a SC TEAM CONSULTING Deva prin care se
comunică oferta de minim 5000 de euro pentru elaborarea Dosarului Proiectului de
echipare al Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Municipal Brad de care
domnii consilieri au luat cunoştinŃă.
- adresa nr. 2/2008 a AsociaŃiei Coloseum Brad prin care se propune
preluarea de către Primăria municipiului Brad a terenului şi construcŃiei începute în
municipiul Brad, str. Avram Iancu, nr. 7 de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi
au căzut de acord că nu au posibilitatea de a prelua acest spaŃiu, dar ar fi bine dacă s-ar
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căuta investitori care ar putea continua această construcŃie fiind de acord cu transferul
contractului de concesiune.
- adresa nr. 59/2008 a SC CONVERSMIN SA Bucureşti prin care se aduce la
cunoştinŃa Consiliului local al municipiului Brad întreaga disponibilitate şi deschidere
pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă municipiul Brad ca urmare a
procesului de restructurare a sectorului minier de care domnii consilieri au luat
cunoştinŃă de această adresă. Domnul consilier Lazăr Felician precizează că începând
cu data de 02. aprilie 2008 se vor demara lucrările de reabilitare pentru punctul
turistic propus.
- cererea nr. 4581/2008 a domnului Ivan Flaviu prin care se solicită avizul de
principiu pentru schimbarea destinaŃiei apartamentului situat în Brad, str. LibertăŃii,
BL. A5, apt. 17, în spaŃiu comercial de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi dau
aviz de principiu pentru promovarea PUD-ului.
- cererea nr. 3093/2008 a domnului Tecsi Alexandru prin care se solicită un
aviz de principiu pentru acoperirea terasei sezoniere situată în Brad, str. LibertăŃii,
adiacentă blocului B1, cu intrare din str. 1 Mai .Domnii consilieri au luat cunoştinŃă, şi
solicită depunerea unui proiect pentru a se identifica mai bine, cu condiŃia să nu taie
pomii existenŃi şi să nu afecteze zona verde.
- cererea nr. 4598/2008 a domnului Toma Petrică prin care solicită aviz de
principiu pentru schimbarea destinaŃiei terenului „păşune” intravilan, în „Depozit
Colectare” – materiale refolosibile de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi
stabilesc de comun acord că pentru a realiza cele solicitate este nevoie de PUD, iar
pentru obŃinerea certificatului de urbanism trebuie să solicite scoaterea terenului din
circuitul agricol . Se dă un aviz de principiu pentru promovarea PUD în vederea
amenajării unui punct de colectare a materialelor refolosibile.
- cererea nr. 4591/2008 a doamnei Avram Maria prin care solicită aviz de
principiu pentru construirea unei spălătorii auto pe structură metalică şi panouri
sandwich în Brad, str. Avram Iancu, nr. 34 de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă
şi au stabilit de comun acord să se facă o analiză amănunŃită de către Comisia de
urbanism a Consiliului local împreună cu reprezentanŃi ai Biroului de urbanism din
cadrul Primăriei municipiului Brad, iar concluziile să fie prezentate în şedinŃa de
consiliu următoare.
- cererea nr. 2899/2008 a domnului Petrican Ionel prin care solicită avizul de
principiu pentru construirea a două garaje auto pe teren proprietate personală situat în
Brad, str. LibertăŃii, în spatele blocurilor A6 şi A7 adiacent proprietăŃii domnului Pop
Florin de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă, sunt de acord cu cele solicitate cu
condiŃia respectării aliniamentului existent.
- cererea nr. 4128/2008 a domnului Ancheş Ioan prin care solicită aprobarea
parcelării şi propunerea de realizare a 7 locuinŃe D+P+M, în Brad, str. MoŃilor pe
proprietatea societăŃii SC YEVERITHING SRL al cărei împuternicit este. de care
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domnii consilieri au luat cunoştinŃă, sunt de acord cu cele solicitate cu condiŃia de a se
crea o bandă de preselecŃie în proiectul care va fi depus la aprobarea PUD.
- cererea nr. 2671/2008 a PieŃii Agricole prin care se aduce la cunoştinŃa
Consiliului local dorinŃa de a colabora pe baza unui parteneriat în scopul realizării
unei pieŃe agricole pe calculator de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă.
- adresa nr. 600640/2008 a Ministerului Economiei şi FinanŃelor prin care se
aduce la cunoştinŃa Consiliului local că în prezent se derulează procedurile de
pregătire a protocolului de predare - primire a clădirii muzeului Aurului Brad de care
domnii consilieri au luat cunoştinŃă;
- referatul nr. 5063/2008 a Biroului urbanism, amenajarea teritoriului prin
care se solicită un aviz de principiu în vederea demarării întocmirii PUD „Schimbare
destinaŃie din apartament în spaŃiu comercial şi creare uşă de acces” în Brad, str. Cuza
Vodă, bl. 14, sc. D, ap. 16 de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi sunt de acord
cu cele solicitate.
- referatul nr. 5069/2008 a Biroului urbanism, amenajarea teritoriului prin
care se solicită un aviz de principiu în vederea demarării întocmirii PUD „Construire
depozit materiale de construcŃii, birouri, împrejmuire şi branşament utilităŃi”, în Brad,
str. Mesteacăn, FN, de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă, sunt de acord cu cele
solicitate cu condiŃia ca în proiectul care va fi prezentat la aprobarea PUD să fie
prevăzută o bandă de preselecŃie.
- referatul nr. 5070/2008 a Biroului urbanism, amenajarea teritoriului prin
care se solicită un aviz de principiu în vederea demarării întocmirii PUD „Amenajare
spălătorie auto în clădire existentă” în Brad, str. MoŃilor, nr. 34 de care domnii
consilieri au luat cunoştinŃă, sunt de acord cu cele solicitate cu condiŃia în proiectul
care va fi prezentat la aprobarea PUD să fie prevăzută o bandă de preselecŃie.
- citaŃia nr. 3259/26.02.2008 a Tribunalului Hunedoara prin care Consiliul
Local al municipiului Brad este chemat în instanŃă în calitate de pârât de către
Sindicatul SalariaŃilor din Primăria municipiului Brad pentru obligarea la alocarea,
calcularea şi plata către funcŃionarii publici şi personalul contractual a drepturilor
băneşti reprezentând indemnizaŃia de dispozitiv lunară în cuantum de 25% din salariul
de bază. Se ia cunoştinŃă de acŃiunea respectivă şi se propune să se lase la aprecierea
instanŃei.
- cererea nr. 5206/24.03.2008 a domnului Vanca Tiberiu prin care solicită
sponsorizarea unui volum de carte, de cca 420 de pagini în format A5 care va fi
intitulat SCRINUL CU TABLETE şi care va prezenta peste ani cititorului actul de
cultură ce s-a săvârşit la Brad. Domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi
au stabilit de comun acord ca membrii comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
local să studieze oportunitatea sponsorizării acestei cărŃi şi de a prezenta în cadrul
şedinŃei de consiliu local concluziile.
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- cererea nr. 5436/2008 a domnului Almăşan Dorin Liviu care este analizată de
către domnii consilieri din comisia de urbanism a Consiliului local împreună cu
reprezentanŃi ai Biroului de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brad care dau
aviz de principiu pentru aprobarea PUD cu condiŃia ca accesul maşinilor care fac
aprovizionarea să se realizeze dinspre PiaŃa Agroalimentară, din aleea care duce la bl.
32, printre ultimele chioşcuri proprietatea Primăriei municipiului Brad, cu acceptul
chiriaşilor .
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil solicită să se repare culoarul de la bl.
43 care a fost stricat acum 1 an de către SAMTID şi care s-a transformat în prezent
într-o groapă de noroi .Mai solicită montarea a două oglinzi convexe la ieşirea de la bl.
42 şi bl. 43 de pe str. Avram Iancu pentru a preîntâmpina producerea de accidente
rutiere.
Doamna consilier Cobori Gabriela Sorina precizează că ar mai trebui să se
amplaseze o astfel de oglindă şi pe str. Vânătorilor în faŃa Policlinicii din municipiul
Brad.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 26.03.2008.

Brad 26.03.2008
PREŞEDINTE DE SEDINłĂ

SECRETAR

BĂLĂU NICOLAE

EPURE AGNES
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