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

P R O C E S – V E R B A L 
 

încheiat azi, 26 octombrie   2009 cu ocazia şedinŃei  
 extraordinare a Consiliului local al municipiului Brad  

 
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa extraordinară  

s-a făcut în data de 23 octombrie 2009 prin DispoziŃia nr. 1062/23.10.2009 emisă de 
Primarul municipiului Brad, conform art.39, al.2 şi art.68 al.1 din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 23.10.2009 conform tabelului 
existent la dosar,   care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi 11 consilieri locali din cei 17  în funcŃie, 6 consilieri 
fiind absenŃi motivat  (Kiszely Fabius Tiberiu, Benea Răpcău AncuŃa, Hărăguş Marin 
Constantin,  Ştefan Bogdan Mihai, Uibariu Lăcrămioara, Manea Iosif). 

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

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

Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei de consiliu,  
considerând-o legal constituită şi îl invită pe domnul consilier Groza Liviu – care a 
fost ales preşedinte de şedinŃă în cursul lunii septembrie 2009 să preia conducerea 
lucrărilor şedinŃei de consiliu. 

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

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad– 
iniŃiat de primarul municipiului Brad . 

2. Proiect de hotărâre privind furnizarea energiei termice în scopul 
încălzirii locuinŃelor pentru municipiul Brad. 

  Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt modificări sau completări la  
Proiectul ordinii de zi. 
 Domnul primar Florin Cazacu solicită introducerea în proiectul ordinii de zi a 
următoarelor: 
 Proiect de hotărâre privind  organizarea „ Serbărilor toamnei” în municipiul 
Brad. 
 Memoriul primarului municipiului Brad nr.16961/23.10.2009 cu privire la 
Muzeul Aurului Brad. 
 Nemaifiind alte discuŃii, domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul 
ordinii de zi  împreună cu completările aduse care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  



 2 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Brad pe anul 2009. 
 Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar, Florin Cazacu, 
pentru a da citire proiectului de hotărâre şi a expunerii de motive în calitatea sa de 
iniŃiator. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere HGR 
nr.1095/2009 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii 
economici care asigură energia termică pentru populaŃie, prin care s-a alocat suma de 
358 mii lei pentru compensarea creşterilor neprivizionate ale preŃurilor la 
combustibilul folosit de către SC Acvacalor SA Brad, operatorul economic care 
asigură energia termică pentru populaŃia municipiului Brad a iniŃiat acest proiect de 
hotărâre prin care a propus rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009 cu 
suma de 358 mii lei. 
 Mai precizează că a propus virări de credite de la un capitol bugetar la altul 
prin diminuarea  respectiv  majorarea unor capitole  
 Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

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 Ciur Gheorghe doreşte să i se precizeze dacă prin diminuarea 
capitolului învăŃământ nu rămân unităŃile şcolare în imposibilitate de a putea plătii 
facturile la energia termică. 
 Domnul primar precizează că unităŃile de învăŃământ nu vor avea de suferit în 
ceea ce priveşte plata facturilor la energia termică, ele neavând nici în momentul de 
faŃă datorii către SC Acvacalor SA Brad. 
 Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că graba convocării acestei 
şedinŃe se datorează necesităŃii plăŃii subvenŃiei la căldură în avans pentru ca 
operatorul de energie termică să poată plătii combustibilul cât mai urgent pentru a nu 
fi sistată furnizarea de păcură.  

Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel precizează că datoriile mari nu vin de la 
cetăŃeni ci vin de la subvenŃia energiei termice care se plăteşte din bugetul local. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că populaŃia are datorii către SC 
Acvacalor SA Brad de 7 mld lei, Spitalul municipal Brad are datorii de 1,5 mld. lei. 
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte 
de şedinŃă  supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi „pentru”,  şi 6 
consilieri absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Benea Răpcău AncuŃa, Hărăguş 
Marin Constantin,  Ştefan Bogdan Mihai, Uibariu Lăcrămioara, Manea Iosif) se 
adoptă Hotărârea nr. 109/2009 privind  rectificarea  bugetului municipiului 

Brad . 
 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind furnizarea energiei 

termice în scopul încălzirii locuinŃelor în municipiul Brad 
 Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar, Florin Cazacu, 
pentru a da citire proiectului de hotărâre şi a expunerii de motive în calitatea sa de 
iniŃiator. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că a iniŃiat acest proiect de hotărâre 
prin care a propus începerea furnizării energiei termice începând cu data de 1 
noiembrie 2009 dar numai cu condiŃia efectuării probelor tehnologice  şi numai în 
cazul în care temperatura aerului exterior timp de 3 zile consecutiv între orele 18,00- 
6,00 înregistrează valori zilnice de 10 grade Celsius sau mai mici. 
 Domnul primar a mai menŃionat că totodată a propus ca sistarea furnizării 
energiei termice să se facă la data de 31  martie 2010. 

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

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului Unitatea Locală de Monitorizare din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de 
şedinŃă  supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi „pentru”,  şi 6 
consilieri absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Benea Răpcău AncuŃa, Hărăguş 
Marin Constantin,  Ştefan Bogdan Mihai, Uibariu Lăcrămioara, Manea Iosif) se 
adoptă Hotărârea nr.110/2009 privind  furnizarea energiei termice în scopul 
încălzirii locuinŃelor în municipiul Brad.  
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind organizarea „Serbărilor 
Toamnei” în municipiul Brad. 
 Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar, Florin Cazacu, 
pentru a da citire proiectului de hotărâre şi a expunerii de motive în calitatea sa de 
iniŃiator. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că a a iniŃiat acest proiect de hotărâre 
prin care a propus alocarea sumei de 3000 lei din bugetul local pentru organizarea  
„Serbărilor toamnei” în municipiul Brad – manifestare care a fost prevăzută pentru 
luna octombrie în Calendarul principalelor manifestări cultural educative pe anul 
2009. A mai propus ca la ceastă manifestare  să fie invitaŃi muzicienii de 
marcă:Alexandru Tomescu deŃinătorul viorii Stradivarius, Horia Mihail şi Răzvan 
Suma pentru a concerta cu prilejul acestui eveniment, ei fiind de fapt în cadrul 
Turneului NaŃional „ROMANIAN PIANO TRIO” 

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 Costina Ionel Zeno precizează că dumnealui nu poate să 
spună decât „FELICITĂRI” pentru o asemenea acŃiune. 

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

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte 
de şedinŃă  supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi cu 11 voturi „pentru”,  şi 6 
consilieri absenŃi motivat (Kiszely Fabius Tiberiu, Benea Răpcău AncuŃa, Hărăguş 
Marin Constantin,  Ştefan Bogdan Mihai, Uibariu Lăcrămioara, Manea Iosif) se 
adoptă Hotărârea nr.111/2009 privind  organizarea „Serbărilor Toamnei” în 

municipiul Brad. 
 
  Se trece la următorul punct şi anume : Memoriul primarului municipiului 

Brad nr.16961/23.10.2009 cu privire la Muzeul Aurului Brad. 
Domnul primar precizează că în perioada 19-25 octombrie 2009 în presa locală 

au apărut foarte multe articole legate de vânzarea clădirii Muzeului Aurului din Brad.  
MenŃionează că aşa după cum bine se ştie muzeul este proprietatea CNCAF 
MINVEST SA DEVA – Filiala BRADMIN SA Brad şi este în renovare pe fondurile 
de închidere şi ecologizare alocate Minei Barza prin SC Conversmin SA Bucureşti. 
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Mai precizează că lichidatorul judiciar al SC Bradmin  SA Brad  a pus la 
vânzare pe lângă activele societăŃii şi clădirea Muzeului Aurului Brad, această clădire 
fiind vândută fără a fi văzută sau evaluată de către lichidator cu suma de 120 mii lei 
Centrului Ortodox Filocalia Bucureşti. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că dumnealui a recurs la consultarea 
cetăŃenilor în virtutea principiului consultării etăŃenilor  în soluŃionarea problemelor 
locale de  interes  deosebit pentru ca aceştia să poată să-şi exprime punctul de vedere 
în ceea ce priveşte vânzarea muzeului. Mai menŃionează că până în prezent s-au 
colectat  6000 de semnături de la locuitorii municipiului Brad şi împrejurimile 
municipuiului care susŃin ca acestă clădire cu întreaga sa colecŃie să rămână în 
subordinea autorităŃilor publice locale. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei extraordinare a Consiliului local al municipiului Brad convocată  pentru data 
de 26.10.2009. 
 

Brad, 26.10.2009 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
 
           Groza Liviu 
                                                                                         SECRETAR 
 
                                                                                          Epure Agnes 


