ROM ÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 26 noiembrie 2008 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data de
26 noiembrie 2008 s-a făcut în data de 21.11.2008 prin DispoziŃia nr.2732/21.11.2008 emisă
de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al. 3 şi art.68(1) din Legea
administraŃiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştinŃa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj din municipiul
Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 21.11.2008 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri locali aflaŃi în funcŃie .
A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, angajaŃi ai
aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului Brad.
În calitate de invitaŃi au participat domnul Dărău Gheorghe- director al SC Acvacalor
SA Brad, domnul Leucian Sorin- inginer – şef la SC Acvacalor SA Brad, domnul Adrian
GhiŃă – director de investiŃii la Societatea pentru Energie – Generare şi Servicii SA şi
domnul Emilian NeguŃ –reprezentant al SocietăŃii pentru Energie – Generare şi Servicii
SA .
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes - secretar
al municipiului Brad .
Doamna Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal
constituită şi supune spre aprobare procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de
28.10.2008, procesul verbal al şedinŃei convocată de îndată din data de 05.11.2008 şi
procesul – verbal al şedinŃei convocată de îndată din data de 19.11.2008 care s-au aprobat cu
unanimitate de voturi.
În continuare doamna secretar Epure Agnes îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în
picioare pentru a audia imnul României după care îl invită pe domnul consilier Circo Aurel
Vasile să ocupe loc în prezidiu pentru a conduce lucrările şedinŃei, dumnealui fiind ales
preşedinte de şedinŃă în luna septembrie.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Devizului
General pentru obiectivul de investiŃii ,,EXTINDERE REłEA CANALIZARE MENAJERĂ
ÎN ZONA DE VEST A MUNICIPIULUI BRAD”.
2. 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 .
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din
cadrul Primăriei municipiului Brad pentru anul 2009 .
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcŃii al
Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor din subordinea Consiliului
Local al municipiului Brad .
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcŃii al
Serviciului Public de AsistenŃă Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul local
al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,Copii şi sportul” Brad.
7. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor (PAAR) în municipiul Brad .
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare
destinaŃie apartament în cabinet de optică medicală şi acces din exterior” în Brad str. Aleea
Poştei bloc 10 ap. 56 parter, jud. Hunedoara .
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare
destinaŃie apartament în spaŃiu comercial” în Brad str. Cuza Vodă bloc 14 ap. 36 sc. D,
parter, jud. Hunedoara.
10. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 2228/2008 a Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad
- adresa nr. 2219/2008 a Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad
- adresa nr. 12/2008 a AsociaŃiei Scriitorilor din judeŃul Hunedoara
- cererea nr. 17110/2008 a domnului Pârva Ioan
- adresa nr.26/2008 a SC LILIACUL MULTICOM SRL BRAD
- adresa nr.10672/2008 a InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara
- petiŃia nr.16055/2008 a domnului Colban Emil Iustinian
11. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt modificări sau completări la Proiectul
Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită aprobarea introducerii în Proiectul Ordinii de zi
a următoarelor :
Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaŃie publică a serei calde
proprietatea privată a municipiului Brad situată pe str. Ardealului compusă din teren în
suprafaŃă de 5159 mp. şi instalaŃiile aferente.
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al
municipiului.
Domnul preşedinte de şedinŃă solicită introducerea în proiectul ordinii de zi a
următoarei adrese:
- adresa nr. 67/17.11.2008 a SE – GES Societatea pentru Energie – Generare şi
Servicii SA.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi împreună cu
completările aduse care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă solicită aprobării domnilor consilieri ca adresa introdusă
peste ordinea de zi să fie discutată cu prioritate datorită faptului că în sală sunt prezenŃi
reprezentanŃi a SocietăŃii pentru Energie – Generare şi Servicii SA - solicitare care este
aprobată cu unanimitate de voturi.
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Se trece la discutarea adresei nr. 67/17.11.2008 a SocietăŃii pentru Energie,
Generare şi Servicii SA prin care se aduce la cunoştiinŃa Consiliului local al municipiului
Brad intenŃia de promovare a unui program investiŃional de producere combinată a energiei
electrice şi termice, care utilizează combustibil biomasa, în zona municipiului Brad prin
parteneriat cu SC Agro Pover SRL RibiŃa.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că este binevenită această propunere care
vizează construirea unei noi centrale termice în condiŃiile în care combustibilul biomasă este
un combustibil viabil pentru zona Brad. Mai precizează că SC Acvacalor SA Brad şi-a
prezentat punctul de vedere cu privire la această investiŃie cu menŃiunea că programul
investiŃional de realizare a centralei de cogenerare trebuie să fie corelat cu programul de
investiŃii de reducere a pierderilor în sistemul de distribuŃie a energiei termice. Mai
menŃionează că procesul de modernizare a punctelor termice , de înlocuire a reŃelelor de
agent termic secundar, a reŃelei de agent termic primar şi de eliminare a pierderilor din
subsolurile blocurilor trebuie realizat concomitent cu realizarea centralei de cogenerare.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu doreşte să i se precizeze dacă s-a stabilit
locaŃia pentru noul amplasament şi dacă va fi o singură capacitate de producere.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că va fi o singură capacitate de producere iar
în ceea ce priveşte locaŃia se vor identifica eventuale spaŃii suficient de mari pentru a se putea
amplasa o astfel de centrală.
Domnul preşedinte de şedinŃă solicită domnilor consilieri acordul pentru a li se da
cuvântul reprezentanŃilor SE-GES. Domnii consilieri sunt de acord ca reprezentanŃii SEGES să facă o scurtă prezentare a ceea ce se doreşte să se promoveze în municipiul Brad.
Domnul Adrian GhiŃă – director de investiŃii a SE-GES precizează că această
societate este o companie a Fondului Romano-American pentru InvestiŃii iar investiŃia pe
care doresc să o promoveze în municipiul Brad va fi implementată pe o societate nou
înfiinŃată, cu capital majoritar RAEF, dedicată exclusiv finanŃării, construcŃiei şi exploatării
proiectului de biomasa pe care l-au planificat în municipiul Brad.
Domnul Emilian NeguŃ precizează că în vedrea dezvoltării acestui proiect în bune
condiŃii tehnico-economice şi cu respectarea tuturor standardelor de proiecŃie a mediului
înconjurător, a fost întocmit un studiu de prefezabilitate de către SC Carl- Brao SRL
Bucureşti, care va fi completat ulterior în funcŃie de identificarea cantităŃii de biomasa care
poate fi garantată pentru achiziŃie de către societatea de proiect.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian doreşte să i se precizeze dacă biomasa este
mai ieftină sau accesibilă decât păcura, dacă vom mai beneficia de subvenŃie avându-se în
vedere că investiŃia va fi privată şi mai precizează că trebuie gândită o variantă pe termen
lung.
Domnul Adrian GhiŃă precizează că în prima fază capitalul va fi majoritar RAEF şi cu
siguranŃă această investiŃie va fi vândută unui mare distribuitor de energie cum este Renel.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că mai trebuie discutate următoarele
aspecte:
-nu trebuie să se renunŃe la alternativa de a muta Centrala existentă de la Gura – Barza
la Brad ; perioada de implementare a proiectului este de 18 luni; SC Acvacalor SA Brad să
rămână pentru furnizarea energiei termice; să aşteptăm să se facă toate studiile complete
pentru a se putea discuta pe concret.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că s-a făcut un răspuns care a fost deja
transmis la Bucureşti şi totodată mulŃumeşte reprezentanŃilor SE-GES pentru că şi-au făcut
timp să se deplaseze la Brad pentru aşi prezenta intenŃia de promovare a proiectului.
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Se trece la discutarea : Proiectului
Proiectului de hot râre privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate i a Devizului General pentru obiectivul de investi ii ,,EXTINDERE
RE EA CANALIZARE MENAJER ÎN ZONA DE VEST 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, în conformitate cu inventarul domeniului
public, zona urbană a municipiului Brad dispune de o reŃea de distribuŃie a apei potabile
în lungime de 35,0 km. în timp ce reŃeaua de canalizare pentru colectarea apei uzate
menajere are lungimea de numai 24,124 km. Mai precizează că potrivit Legii nr. 51/2006
– Legea serviciilor comunitare de utilităŃi publice şi a Legii nr. 241/2006- Legea
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, autorităŃile publice au obligaŃia de a realiza
proiecte de canalizare menajeră pentru toŃi consumatorii racordaŃi la reŃeaua publică de
alimentare cu apă, motiv pentru care s-a promovat proiectul nr. 497/2008 elaborat de SC
GEVIS PROTEAM SRL DEVA privind „EXTINDERE REłEA CANALIZARE
MENAJERĂ ÎN ZONA DE VEST A MUNICIPIULUI BRAD” care cuprinde un număr
de 15 străzi, din care 13- integral şi 2 cu prelungire de reŃea.ReŃeaua proiectată va totaliza
5990 m, va deservi 283 de consumatori, respectiv 1132 locuitori existenŃi şi asigură o
rezervă de capacitate pentru dezvoltarea urbanistică prognozată pentru următorii 25 de
ani. În Studiul de fezabilitate s-a opiniat pentru varianta în PVC, care asigură o
funcŃionalitate superioară, o durată de serviciu mai mare şi un efort investiŃional cu cca.
7% mai mic faŃă de varianta în tuburi de beton, la care se adaugă şi reducerea termenului
de execuŃie.
Domnul primar Florin Cazacu precizeaz că în proiectul de hotărâre iniŃiat, a
propus:aprobarea Studiului de Fezabilitate nr. 497/2008 „EXTINDERE REłEA
CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONA DE VEST A MUNICIPIULUI BRAD” elaborat
de SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA, cu respectarea prevederilor H.G.R. nr. 28/2008;
aprobarea Devizului General al investiŃiei, în valoare totală de 1667,48 mii lei, respectiv
446,47 mii Euro, cu TVA, cu eşalonare pe 2 ani, în funcŃie de identificarea surselor de
finanŃare şi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiŃiei, respectiv:
Valoarea totală INV
– 1401,24 mii lei, cu TVA,
din care : C+M
- 1239,37 mii lei, cu TVA,
Durata de realizare :
- 24 luni;
Lungime reŃea:
- 5990 ml,
Debit maxim:
- 166,8 mc/zi;
Număr de beneficiari actuali:

- 283 gospodării, 1132 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 , 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
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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 precizează că ar trebui ca şi pluviala de pe
str. Prunului să fie deversată pe str. Crângului.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii şi a Serviciului buget, finanŃe,
contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discu
pre edinte de

edin

ii pe marginea proiectului de hot

supune la vot proiectul de hot

râre

râre, domnul
i cu 17 voturi

„pentru” se adopt
Hot rârea nr.167/2008
nr.167/2008 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate i a Devizului General pentru obiectivul de investi ii ,,EXTINDERE
RE EA CANALIZARE MENAJER ÎN ZONA DE VEST 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 Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad, ale Şcolii
Generale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad, ale Şcolii Generale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” şi
ale GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad, de a deconta contravaloarea abonamentelor lunare
pe mijloacele de transport în comun personalului didactic, didactic auxiliar şi personalului
nedidactic, care se deplasează de la localitatea de domiciliu la locul de muncă (în
municipiul Brad) şi retur, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea drepturilor băneşti personalului susmenŃionat pe luna octombrie 2008 în sumă
totală de 8413,89 lei după cum urmează:
- Colegiul NaŃional ,, Avram Iancu” Brad
3259,15 lei
- Şcoala Generală ,, Mircea Sântimbreanu” Brad
1330 lei
- Şcoala Generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad
2404,74 lei
- GrădiniŃa ,, Floare de ColŃ” Brad
1420 lei
Mai precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus virarea sumelor
de mai sus din bugetul local al municipiului Brad la cele două centre bugetare pentru a fi
achitate persoanelor prevăzute în cele 4 anexe.
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.
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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 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 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.168/2008 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 următorului punct însris pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul Primăriei
municipiului Brad pentru anul 2009 .
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 prin adresa nr. 12164/20.08.2008
Primăria municipiului Brad a înaintat AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici,
proiectul Planului de ocuparea a funcŃiilor publice al Primăriei municipiului Brad pentru
anul 2009.
Întrucât nu s-au semnalat nereguli în structura acestui proiect, trecând cele 45 de
zile prevăzute de art. 23 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor
publici, republicată, am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus
aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru anul 2009.
Mai menŃionează că acest Plan stabileşte de fapt: numărul maxim al funcŃiilor
publice rezervate promovării funcŃionarilor publici; numărul maxim al funcŃiilor publice
care vor fi rezervate în scopul promovării rapide; numărul maxim al funcŃiilor publice
care vor fi ocupate prin recrutare; numărul maxim al funcŃiilor publice care vor fi
înfiinŃate; numărul maxim al funcŃiilor publice care vor fi supuse reorganizării; numărul
maxim de funcŃii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale şi numărul
maxim al funcŃiilor publice de conducere.
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 Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
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Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea nr.
169/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul
Primăriei municipiului Brad pentru anul 2009 .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Organigramei
şi a Statului de funcŃii al Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor
din subordinea Consiliului Local al 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 la data înfiinŃării Serviciului Public
Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor Brad prin Hotărârea Consiliului local al
municipiului Brad nr. 13/2005, pe lângă Regulamentul de organizare şi funcŃionare a
Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a persoanelor Brad s-a aprobat şi
structura organizatorică a acestui serviciu cu 6 posturi, din care 2 posturi de funcŃionari
publici, 1 post de natură contractuală şi 3 posturi de agenŃi de poliŃie. Prin Hotărârea
Consiliului local Brad nr. 151/2005 s-a modificat Organigrama şi Statul de funcŃii al
serviciului susmenŃionat în sensul transformării celor 3 posturi de agenŃi de poliŃie în 3
posturi de natură contractuală, rezultând astfel un număr de 4 posturi de natură
contractuală.
Mai menŃionează că din cele 4 posturi contractuale, 3 posturi sunt ocupate în urma
organizării unui concurs, iar celălalt post este ocupat de o persoană detaşată din cadrul
PoliŃiei Municipiului Brad.
Din cele două posturi de funcŃionari publici, 1 post este ocupat de un funcŃionar
public de execuŃie de la Compartimentul de stare civilă, iar celălalt a fost ocupat de un
funcŃionar public de conducere la serviciul de evidenŃă a populaŃiei, prin concurs.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că întrucât activităŃile desfăşurate de
întregul serviciu implică exercitarea prerogativelor de putere publică, propune
transformarea celor 3 posturi de natură contractuală în posturi de funcŃionari publici, cu
excepŃia celui ocupat prin detaşarea unui personal de la PoliŃia municipiului Brad astfel:
transformarea postului de inspector de specialitate gr.I A(S) în post de inspector cls. I
grad superior tr. 2 (S) de la evidenŃa populaŃiei; transformarea postului de inspector gr. I
A (SSD) în post de referent de specialitate cls. II grad superior tr. I (SSD) de la evidenŃa
populaŃiei şi transformarea postului de referent tr. I A (M) în post de referent cls.III grad
superior tr.2 (M) de la serviciul stare civilă;
Mai menŃionează că pentru buna desfăşurare a activităŃii de stare civilă
(întocmirea actelor de naştere, căsătorie, deces, a certificatelor doveditoare, operarea
menŃiunilor în registrele speciale de stare civilă, eliberarea extraselor de pe actele de stare
civilă etc.), a activităŃii de exploatare şi actualizare a bazei de date locale, atât pentru
locuitorii municipiului Brad cât şi pentru comunele şi satele limitrofe municipiului,
propun totodată suplimentarea numărului scriptic de personal cu încă 1 post de funcŃionar
public de execuŃie de referent de specialitate cls. II grad superior tr. 3 (SSD) la
Compartimentul de stare civilă.
Domnul primar aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri faptul că atât Inspectoratul
naŃional pentru EvidenŃa persoanelor Bucureşti cât şi AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor
Publici Bucureşti au dat avize favorabile.
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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 preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Compartimentului Resurse Umane 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 17 voturi „pentru” se adoptă
Hotărârea nr.170/2008 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcŃii al
Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor din subordinea
Consiliului Local al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Organigramei şi
a Statului de funcŃii al Serviciului Public de AsistenŃă Socială din subordinea
Consiliului local al 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 la data înfiinŃării Serviciului Public de
AsistenŃă Socială prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Brad nr. 29/2003, pe
lângă Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Serviciului Public de AsistenŃă
Socială Brad s-a aprobat şi structura organizatorică a acestui serviciu cu 3 posturi de
natură contractuală.
Prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 7/2006, respectiv Hotărârea nr. 3/2008 s-a
modificat Organigrama şi Statul de funcŃii al serviciului susmenŃionat în sensul
suplimentării numărului scriptic de personal cu 2 posturi de natură contractuală, rezultând
un număr de 5 posturi de natură contractuală.
Întrucât activităŃile desfăşurate de întregul serviciu implică exercitarea
prerogativelor de putere publică a propus transformarea celor 5 posturi de natură
contractuală în posturi de funcŃionari publici, precum şi evidenŃierea celor 80 de posturi
de asistenŃi personali ai persoanelor cu handicap grav în organigrama serviciului după
cum urmează: transformarea postului de şef serviciu ( inspector de specialitate gr.I (S) în
post de funcŃionar public de conducere de şef serviciu ( asistent social cls. I grad superior
tr. 3 (S); transformarea postului de consilier juridic gr.IV (S) în post de consilier juridic
cls. I grad principal tr. 3 (S); transformarea postului de referent de specialitate gr.III (S) în
post de inspector cls. I grad asistent tr. 2 (S); transformarea postului de inspector de
specialitate gr. III(S) în post de inspector cls.I grad asistent tr. 3 (S) şi transformarea
postului de asistent social principal (S) în post de asistent social cls. I grad principal tr. 1
(S).
Mai menŃionează că asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap grav sunt
angajaŃi cu contract individual de muncă conform Codului Muncii şi a Legii nr. 448/2006
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privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi vor
rămâne evidenŃiaŃi atât în Organigramă cât şi în Statul de funcŃii ca personal contractual.
Domnul primar mai menŃionează că pentru transformarea celor 5 posturi de natură
contractuală în funcŃionari publici, AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici Bucureşti
a dat aviz favorabil prin adresa nr. 1458103/29.10.2008.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
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 Resurse Umane 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 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.171/2008 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcŃii al Serviciului
Public de AsistenŃă Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind încheierea unui Acord de
parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,Copii şi
sportul” 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 Referatul nr.
17299/19.11.2008 al Compartimentului relaŃii publice şi integrare europeană din cadrul
Primăriei municipiului Brad prin care se face cunoscut că s-a constituit Grupul de
iniŃiativă ,,Copii şi sportul” Brad pentru implementarea microproiectului SGM ( schemă
de granturi mici) denumit ,,Sport înseamnă sănătate”, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul local al
municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,Copii şi sportul” Brad în vederea realizării
acestui microproiect din granturi.
Grupul de iniŃiativă ,,Copii şi sportul” Brad s-a constituit în baza Legii nr.
129/1998 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea Fondului Român de Dezvoltare
Socială şi a obŃinut personalitate juridică în urma înregistrării în Registrul special al
Consiliului local al municipiului Brad sub nr. 15 în data de 05.11.2008.
Grupul de iniŃiativă ,,Copii şi sportul” Brad şi Consiliul local al municipiului Brad
au în atenŃie realizarea unui proiect integrat denumit ,,Sport înseamnă sănătate”, la care
fiecare va aduce un aport în muncă respectiv în contribuŃie bănească.
Acordul de parteneriat va fi predat AgenŃiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Zonelor
Miniere (ANDZM) pentru obŃinerea unui grant în vederea în vederea finalizării acestui
microproiect.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
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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 precizează că în anexa la hotărâre scrie la contribuŃia
părŃilor la „partener 1” - „2000 lei (în muncă)” dorind să primească lămuriri cu privire la
acest aspect . Doamna Borza Monica – persoană de contact din cadrul Primăriei municipiului
Brad precizează că este echivalată contravaloarea muncii pe care trebuie s-o presteze
„partenerul 1”.
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 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.172 /2008 privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul local al
municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,Copii şi sportul” Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind reactualizarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) 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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
952937/18.11.2008 a Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃe ,,Iancu de Hunedoara”
prin care se solicită reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în
municipiul Brad (PAAR) am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus
reactualizarea acestui plan.Mai menŃionează că reactualizarea planului constă în
modificările care se aduc la capitolele existente ale planului cu date concrete din perioada
2007 – 2008 care se referă la: numărul şomerilor, numărul salariaŃilor din Primăria Brad,
ai instituŃiilor de învăŃământ, sănătate, numărul consilierilor şi delegaŃilor săteşti, numărul
naşterilor şi deceselor, numărul populaŃiei, numărul sindicatelor existente în zonă precum
şi data constituirii noului Consiliu local.De asemenea se impune reactualizarea listei
autorităŃilor şi factorilor care au responsabilităŃi în analiza şi acoperirea riscurilor în
municipiul 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 Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
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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 ProtecŃie Civilă 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 17 voturi „pentru”se adoptă Hotărârea nr.173
/2008 privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) în
municipiul Brad .
Se trece la discutarea Proiectului de hot râre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destina ie apartament în cabinet de optic
medical
med
ical
i acces din exterior” în Brad str. Aleea Po tei bloc 10 ap. 56 parter, jud.
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 având în vedere documentaŃia Plan
Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaŃie apartament în spaŃiu comercial” în Brad str.
Cuza Vodă bloc 14 ap.36 sc.D, parter jud. Hunedoara, conform Proiectului nr. 381/2008,
beneficiarul fiind Galea Ioan, precum şi Avizul tehnic nr. 8/24/15882 din 19 noiembrie
2008 a Comisiei locale de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brad, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea acestui Plan Urbanistic de
Detaliu şi integrarea acestuia în Planul Urbanistic General al municipiului Brad.
Mai menŃionează că obiectivul urmează a fi realizat în municipiul Brad str. Cuza
Vodă bloc 14 sc. D ap. 36 parter, jud. Hunedoara.
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 discu
edin

ii pe marginea proiectului de hot

supune la vot proiectul de hot

râre

râre, domnul pre

edinte de

i cu 17 voturi „pentru”se adopt

Hot rârea nr. 174/2008
174/2008 privind
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare
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destina ie apartament în cabinet de optic medical
str. Aleea Po tei bloc 10 ap. 56 parter, jud. Hunedoara .

i acces din exterior” în Brad

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaŃie apartament în spaŃiu comercial” în Brad
str. Cuza Vodă bloc 14 ap. 36 sc. D, parter, jud. 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 având în vedere documentaŃia Plan
Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaŃie apartament în spaŃiu comercial” în Brad str.
Cuza Vodă bloc 14 ap.36 sc.D, parter jud. Hunedoara, conform Proiectului nr. 381/2008,
beneficiarul fiind Galea Ioan, precum şi Avizul tehnic nr. 8/24/15882 din 19 noiembrie
2008 a Comisiei locale de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brad, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea acestui Plan Urbanistic de
Detaliu şi integrarea acestuia în Planul Urbanistic General al municipiului Brad.
Mai menŃionează că obiectivul urmează a fi realizat în municipiul Brad str. Cuza
Vodă bloc 14 sc. D ap. 36 parter, jud. Hunedoara.
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 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 şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.175/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Schimbare destinaŃie
apartament în spaŃiu comercial” în Brad str. Cuza Vodă bloc 14 ap. 36 sc. D, parter,
jud. Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind concesionarea prin licitaŃie
publică a serei calde proprietatea privată a municipiului Brad situată pe str. Ardealului
compusă din teren în suprafaŃă de 5158 mp. şi instalaŃiile aferente.
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 întrucât în lunile anterioare mai mulŃi
cetăŃeni ai municipiului Brad au solicitat concesionarea sau închirierea serei calde situată
pe str. Ardealului, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus concesionarea
prin licitaŃie publică a acestei sere calde proprietatea privată a municipiului Brad situată
pe str. Ardealului compusă din teren în suprafaŃă de 5158 mp. şi instalaŃiile aferente.
Pentru concesionarea acestei sere s-a întocmit un Studiu de oportunitate, un Caiet
de sarcini şi s-a comandat un Raport de Evaluare care s-a executat de către SC
DOREVAL SRL DEVA prin expert evaluator Varga Dorel.
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Mai menŃionează că în Raportul de evaluare s-a stabilit preŃul de pornire a licitaŃiei
de la suma de 13500 lei/an pentru sera care urmează a fi licitată şi totodată a propus
concesionarea terenului pe o perioadă de 25 de ani şi o comisie de licitaŃie formată din 5
membri.
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 Hărăguş Marin Constantin propune ca din comisia de licitaŃie să
facă parte doamna consilier Chiş Alexandra – 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.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă
supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu voturi 17 „pentru” se adoptă
Hotărârea nr. 176/2008 privind concesionarea prin licitaŃie publică a serei calde
proprietatea privată a municipiului Brad situată pe str. Ardealului compusă din teren
în suprafaŃă de 5158 mp. şi instalaŃiile aferente.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind completarea inventarului
domeniului privat al 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 având în vedere că pe str. Horea în
intravilanul municipiului Brad au fost identificate patru imobile care nu au fost
revendicate nici la legile fondului funciar şi nici la Legea nr. 10/2001, a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus trecerea lor din proprietatea statului român în
domeniul privat al localităŃii.
Precizează că aceste imobile sunt identificate pe următoarele CF: CF nr. 2707 nr.
top 110/1 – casă din cărămidă acoperită cu Ńiglă cu 4 camere de locuit, 1 bucătărie, 1
cămară, 2 anticamere şi grădină în suprafaŃă de 1429 mp.( actualmente funcŃionează
GrădiniŃa de copii ,,Floare de ColŃ” – corpul B în această locaŃie); CF nr. 10 nr. top 110/22-2/b/1 grădină intravilan în suprafaŃă de 540 mp; CF nr. 1436 nr. top 110/2-2-2/b/2a/3/2/1/1 grădină intravilan în suprafaŃă de 5924 mp şi CF nr. 4118 nr. top 110/2/2/2-b/2c-3/2-2-b-b/2 grădină intravilan în suprafaŃă de 1501 mp.
13

Terenurile constituie de fapt curtea şi grădina GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” care
folosesc în exclusivitate aceste terenuri dar care nu au fost notate pe această instituŃie şi
nici în domeniul privat al municipiului Brad.
Mai menŃionează că toate aceste imobile vor fi comasate pe un singur număr
topografic şi în urma renovării şi reconstrucŃiei GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” vor fi notate
în domeniul public 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 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 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 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.177/2008 privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad.
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 2228/2008 a Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad prin care se
aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri că în urma discuŃiilor purtate cu domnul preşedinte
al Consiliului JudeŃean Hunedoara s-au contractat două Studii de Fezabilitate pentru
reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii şcolii. Se precizează că în
vederea realizării proiectului şi a cererii de finanŃare cele două studii trebuie să fie aprobate
de autoritatea locală, pentru a putea fi cuprinse în proiectul de buget- investiŃii, pentru anul
2009. Se precizează că în vederea realizării proiectului şi a cererii de finanŃare acest studiu
trebuie să fie aprobat de autoritatea locală, pentru a putea fi cuprins în programul
investiŃional al Consiliului JudeŃean Hunedoara pe anul 2009, axa prioritară 3, domeniul
major de intervenŃie 3.4. Domnii consilieri au luat act de cele supuse dezbaterii şi au precizat
că cele solicitate vor fi aprobate în măsura în care bugetul pe anul 2009 permite.
- adresa nr. 2219/2008 a Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad prin care se
aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri faptul că anul 2009 este un an aniversar pentru
Colegiul NaŃional ,,Avram Iancu” Brad. InstituŃia împlineşte 140 de ani de existenŃă, fiind al
V-lea Liceu românesc din Transilvania.Se precizează că în aceste condiŃii se impune
realizarea unor obiective prioritare ale şcolii. Domnii consilieri au luat act de cele prezentate.
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- adresa nr. 12/2008 a AsociaŃiei Scriitorilor din judeŃul Hunedoara prin care se
precizează că în urma editării volumului MunŃii, moŃii şi lumea acest volum a suferit o serie
de modificări pe parcursul pregătirii editării fapt pentru care se solicită aprobarea alocării
sumei de 2700 lei .
- cererea nr. 17110/2008 a domnului Pârva Ioan care solicită alocarea sumei de
2700 lei deoarece a crescut preŃul materialelor tipografice pentru tipărirea volumului MunŃii,
moŃii şi lumea. În urma analizării celor două adrese domnii consilieri s-au pus de acord cu
iniŃierea pentru luna viitoare a unui proiect de hotărâre pentru modificarea HCL prin care s-a
alocat suma de 4000 lei în vederea suplimentării sumei cu încă 2700 lei cu precizarea ca pe
viitor să se acorde o mai mare atenŃie sumelor de bani alocate.
- adresa nr.26/2008 a SC LILIACUL MULTICOM SRL BRAD prin care se
solicită prelungirea contractului de închiriere a spaŃiului destinat amenajării unei terase cu o
perioadă de 6 luni cu o chirie care să reprezinte 20% din chiria lunară care a fost stabilită pe
perioada sezonului.Domnii consilieri au luat act de cele solicitate şi au aprobat prelungirea
contractului de închiriere cu plata în proporŃie de 25% din chiria lunară.
- adresa nr.10672/2008 a InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara prin care se
aduce la cunoştiinŃa Consiliului local oportunitatea oferită de Comisia Europeană prin
Proiectul Tinerilor Profesionişti, o iniŃiativă importantă finanŃată de programul Phare, în
vederea accelerării ritmului de modernizare a funcŃiei publice din România, de care domnii
consilieri au lut cunoştiinŃă.
- petiŃia nr.16055/2008 a domnului Colban Emil Iustinian care a fost depusă în
camera consilierilor şi domnii consilieri au luat act. Domnul primar Florin Cazacu precizează
că dânsului să i se xerocopieze un exemplar din această petiŃie.
Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi: Diverse.
Domnul consilier Groza Liviu mulŃumeşte în numele cetăŃenilor de la Ruda Brad
pentru promtitudinea de care a dat dovadă Primăria Municipiului Brad în ceea ce priveşte
dezăpezirea străzii şi totodată solicită tot în numele cetăŃenilor plombarea cu material mărunt
a centrului , să se amplaseze o staŃie de autobuz şi dacă s-ar putea să se amplaseze pe terenul
de fotbal două porŃi.
Domnul primar a precizat că în zilele următoare va fi trimisă o maşină cu criblură ,
staŃia de autobuz se va face, dar sunt alte priorităŃi înainte iar porŃile la terenul de fotbal vor fi
puse şi ele. Mai precizează că cel mai bine ar fi dacă s-ar prezenta o cerere scrisă cu toate
aceste doleanŃe.
Domnul delegat sătesc Tomesc Ioan precizează că şi staŃia de autobuz de la Valea
Brad este deteriorată şi ar fi bine dacă s-ar monta una şi acolo. Mai solicită să se facă un dig
la pescărie .
Domnul primar a precizat că la acea staŃie s-a gândit când i-a spus domnului consilier
Groza Liviu că mai sunt alte priorităŃi.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că atunci când se fac dezăpeziri să se
acŃioneze şi lałărăŃel.
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Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că ar trebui să se i-a măsuri pentru
respectarea programului de linişte în municiiul Brad. Domnul primar Florin Cazacu
precizează că de acum încolo când se încheie contracte cu anumiŃi agenŃi economici pentru a
face publicitate să fie expres prevăzut în contract respectarea programului de linişte.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că ar trebui să se mai regleze
semaforul. Domnul primar precizează că într-adevăr trebuie să se ia măsuri că nu
funcŃionează chiar cum trebuie .
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările şedinŃei
ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 26.11.2008.

Brad, 26.11.2008

PREŞEDINTE DE SEDINłĂ
CIRCO AUREL VASILE

SECRETAR
EPURE AGNES
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