ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD

PROCES-VERBAL
încheiat azi 27 martie 2009 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data de
27 martie 2009 s-a făcut în data de 23.03.2009 prin DispoziŃia nr.281/23.03.2009 emisă de
Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al. 3 şi art.68 (1) din Legea administraŃiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştinŃa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj din municipiul
Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 23.03.2009 conform tabelului existent
la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri aflaŃi în funcŃie.
A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, angajaŃi ai
aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului Brad.
În calitate de invitat a participat domnul Paşcu Gavrilă-directorul Colegiului NaŃional
„Avram Iancu „Brad, domnul Suciu Ovidiu-directorul Şcolii Generale „Mircea
Sâmtimbreanu”Brad, doamna Crăciun Mirela-directorul Şcolii Generale „Horea, Cloşca şi
Crişan” Brad, domnul Jurca Florin Gheorghe –managerul Spitalului municipal Brad şi
domnul Verdeş LaurenŃiu-Directorul economic al Spitalului municipal Brad, domnul Fărău
Horia-inginer şef la S.C.Acvacalor S.A.Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes - secretar
al municipiului Brad.
Doamna Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal
constituită şi supune spre aprobare procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 26.02.2009
care s-a aprobat cu unanimitate de voturi.
În continuare doamna secretar Epure Agnes îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în
picioare pentru a audia imnul României după care îl invită pe domnul consilier Ciur
Gheorghe să conducă pentru următoarele trei luni şedinŃele Consiliului local al municipiului
Brad, deoarece doamna consilier Chiş Alexandra a fost aleasă preşedinte de şedinŃă în luna
decembrie 2008 şi conform Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Consiliului local
Brad a condus lucrările şedinŃei de consiliu trei luni consecutiv.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului ordinii de
zi:
1. Raportul primarului municipiului Brad – Florin Cazacu privind starea economică,
socială şi de mediu a municipiului Brad pe anul 2008.
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2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009
– iniŃiat de primarul municipiului Brad .
3.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind
,,Reabilitarea Generală la Colegiul NaŃional Avram Iancu Brad municipiul Brad, judeŃul
Hunedoara – Regiunea V Vest” – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizare
Şcoala Generală Horia, Cloşca şi Crişan municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
5.
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru Festivalul NaŃional de
Umor ,,LIVIU OROS” – secŃiunea BRAD în data de 29 martie 2009 - iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului
din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de
muncă în municipiul Brad şi retur - iniŃiat de primarul municipiului Brad. .
7.
Proiect de hotărâre 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.
8.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
169/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul Primăriei
municipiului Brad pentru anul 2009 - iniŃiat de primarul municipiului Brad..
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic din activitatea
Consiliului local Brad şi al aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad - iniŃiat
de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaŃii pentru Serviciul de
transport public local de călători în municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad iniŃiat de primarul municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind novaŃia Contractului de Concesiune cu Contractul de
Delegare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare - iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea chiriei
pentru chiriaşii blocului ANL Brad de pe str. Nestor Lupei după împlinirea vârstei de 35 de
ani - iniŃiat de primarul municipiului Brad.
13. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
-Referatul nr. 4918/2009 a Biroului Urbanism,amenajarea teritoriului, investiŃii
-adresa nr.914/2009 a Spitalului municipal Brad
-Referatul nr. 5007/2009 a Compartimentului juridic
-cererea nr. 4711/2009 a unui grup de taximetrişti
-adresa nr.2780/2009 a SC APAPROD SA DEVA
-adresa nr. 1378/2009 a SC PETROM SA BUCUREŞTI
-cererea nr.4181/2009 a domnului Intotero Massimiliano
-adresa nr. 9/2009 a SC RCS & RDS SA BUCUREŞTI
-adresa nr. 432/2009 a DirecŃiei pentru Sport Hunedoara
-adresa nr. 1442/2009 a Spitalului municipal Brad
-adresa nr. 15/2009 a Casei de Cultură Brad
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-Informarea nr. 5341/2009 a consilierului juridic al Consiliului local Brad privind cauzele
aflate de rolul instanŃelor judecătoreşti
-Prezentarea unor diplome a AsociaŃiei EMPI Karate Brad
14. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt modificări sau completări la Proiectul
Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu propune completarea Ordinii de zi cu urmatoarele:
1-Proiect de hotărîre privind repartizarea unei garsoniere din imobilul „Bloc 105
garsoniere „ situat în Brad, str.Spitalului, nr.2.
2.Adresa nr.355/2009 a Şcolii Generale”Mircea Sîntimbreanu”Brad
3.Plîngerea Prealabilă nr.5522/2009 a doamnei Roşu Flavia Maria
4.Adresa nr.2144/2009 a Enel DistribuŃie Banat
5.Adresa nr.800/2009 a S.C.Acvacalor S.A.Brad
Nemaifiind alte completări domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul
ordinii de zi cu completarea făcută de domnul primar care este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Se trece la discutarea : Raportul primarului municipiului Brad – Florin Cazacu
privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Brad pe anul 2008.
Domnul primar Florin Cazacu după ce menŃionează care ar fi principalele obiective
din anul 2009 precizează că pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a sălii
Cinematografului „Zarand”, aflat în proprietatea municipiului Brad, urmează să se aloce
fonduri prin hotărâre de Guvern iar pentru continuarea lucrărilor la Biserica ortodoxă din
cartierul MicroI, Peste luncoi şi modernizarea PieŃei Agroalimentare din municipiul Brad se
vor găsi soluŃii pentru atragere de fonduri.
Nefiind întrebări cu privire la Raportul prezentat se trece la discutarea Proiectului de
hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe 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, urmare a adresei nr. 5880/04.03.2009 a
DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Hunedoara, a Hotărârilor Consiliului JudeŃean
Hunedoara nr. 28 şi 29/2009, a estimărilor compartimentului ITL, precum şi a estimărilor
făcute de către Centrele de ExecuŃie bugetară şi Serviciul de Desfacere, Han , PiaŃă şi Obor şi
a celor două Ordine ale Ministrului administraŃiei nr.706 şi 2 din 2009, a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea bugetului local al municipiului Brad pe anul
2009 în sumă de 28545 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform anexelor nr. 1 şi
2 după cum urmează:.
Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2009 se compun din :
impozit pe venit………………………………………………
cote defalcate din impozitul pe venit…………………………

150
6744

impozite şi taxe de proprietate………………………………..

4385
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mii lei
mii
mii lei

lei

sume defalcate din TVA……………………………………… 9611
mii lei
taxe pe servicii specifice………………………………………
1
mii lei
taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de
activităŃi………………………………….. …………………. 3630
mii lei
alte impozite şi taxe fiscale……………………………………
25
mii lei
venituri din proprietate……………………………………….. 980
mii lei
venituri din prestări de servicii şi alte activităŃi……………..
95
mii lei
venituri din taxe administrative, eliberări permise……….
….. 175
mii lei
amenzi, penalităŃi şi confiscări……………………………… 404
mii lei
diverse venituri………………………………………………
25
mii lei
transferuri voluntare, altele decât subvenŃiile……………….
70
mii lei
venituri din valorificarea unor bunuri………………………. 220
mii lei
subvenŃii de la alte administraŃii……………………………
2030
mii lei
TOTAL ………………………………………………

28545

mii lei

Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2009 se compun din:
autorităŃi publice şi acŃiuni externe……………………..
3330
alte servicii publice generale……………………………..
420
transferuri cu caracter general între diferite nivele ale
administraŃiei…………………………………………………... 15
ordine publică şi siguranŃă naŃională…………………….
450
învăŃământ…………………………………………………
9980
sănătate……………………………………………………
170
cultură, recreare şi religie ……………………………….
1775
asigurări şi asistenŃă socială……………………………
2832
locuinŃe ,servicii şi dezvoltare publică ………………..
1910
protecŃia mediului ………………………………………………
840
acŃiuni generale economice, comerciale şi de muncă…………..
80
combustibil şi energie…………………………………………. 3055
transporturi……….……………………………….

3688

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii
lei
mii lei
mii lei
mii
lei
mii

lei

TOTAL……………………………………………
28545
mii lei
În articolul 4 a propus ca INVESTIłIILE – respectiv CHELTUIELILE de CAPITAL
să fie de 2164 mii lei care se reflectă în lista de investiŃii din anexa nr. 3 , la proiectul de
hotărâre.
În articolul 5 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii ale Centrelor de
ExecuŃie Bugetară Brad pe anul 2009 în sumă de 560 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli
.
În articolul 6 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Serviciului Public de
Desfacere, Han PiaŃă şi Obor Brad pe anul 2009 conform previziunilor acestora în sumă de
206 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
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În articolul 7 a propus aprobarea bugetului de venituri proprii al Serviciului
Administrarea Domeniului Public Brad – parcări, pe anul 2009 în sumă de 130 mii lei atât la
venituri cât şi la cheltuieli.
În articolul 8 a propus aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din fondul de
rulment în sumă de 345 mii lei .
În articolul 9 a propus aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor
externe nerambursabile în sumă de 6611 mii lei.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul consilier
Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că doreşte să facă unele corecŃii la
proiectul de hotărâre la Lista –sinteză a cheltuielilor de investiŃii pe anul 2009, la cap.51.
AutorităŃi publice, datorită faptului că în urma unui control la reŃeaua de calcul a Primăriei
municipiului Brad, s-a constatat că serverul este depăşit se impune achiziŃionarea unui nou
server şi în consecinŃă se va diminua cu 17.000 lei obiectivul reŃea calcul şi gestiune baze
de date şi se va distribui la obiectivul server baze date.
O altă modificare ce se impune este cea la Cap.65..ÎnvăŃământ deoarece trebuie
inclusă şi cheltuiala cu achiziŃionarea sistemului electronic de securitate la Colegiul NaŃional
„Avram Iancu” Brad şi se diminuează obiectivul reparaŃii capitale Colegiul NaŃional
AVRAM Iancu Brad cu suma de 43.000 lei şi se va aloca la obiectivul sistem electronic
de securitate la Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad.
Totodată consideră necesar şi modificarea la Cap.74.Mediu şi ape deoarece trebuie
cuprinsă şi lucrarea-canalizare menajeră a 15 străzi din zona vestică a oraşului şi se va
diminua suma de 100.000 lei de la obiectivul StaŃia de epurare şi se va aloca la obiectivul
Canalizare menajeră Brad-Vest.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizează că în luna noiembrie 2008
S.C.Acvacalor S.A.Brad avea o datorie de 21 de miliarde lei şi ar dori să ştie ce s-a întâmplat
cu datoria respectivă şi dacă are vreo influenŃă asupra prezentului priect supus aprobării.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că s-a cerut într-adevăr suma
respectivă pentru majorarea de capital dar nu s-au alocat banii.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că această problemă face obiectul unor
discuŃii cu conducerea S.C.Acvacalor S.A.Brad în A.G.A.
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Domnul consilier Costina Zeno-Ionel-doreşte să i se dea unele lămuriri cu privire la
unele aspecte ce priveşte bugetul pe anul 2009, şi anume dacă criza economică existentă va
influienŃa colectarea veniturilor la bugetul local.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că pe anul 2008 gradul de încasare a
veniturilor la bugetul local a fost de 87% şi este un pas foarte bun deoarece se Ńine cont de
acel procent când se alocă fonduri de la bugetul de stat către bugetele locale.
Domnul consilier Costina Zeno Ionel doreşte să i se precizeze dacă s-ar putea lua unele
măsuri de protejare a agenŃilor economici care aduc venituri la bugetul local deoarece a văzut
că şi taximetriştii au depus o cerere de micşorare a taxei de parcare datorită faptului că nu
mai sunt atâtea încasări.
Domnul primar Florin Cazacu consideră că „criza” este doar un motiv ca anumite
persoane să ceară tot felul de concesii iar în ceea ce priveşte micşorarea taxei de parcare
pentru taximetrişti va ramâne nemodificată nefiind de fapt o taxă pentru parcare ci pentru
utilizarea domeniului public.
În altă ordine de idei consideră că trebuie să existe o strictă echilibrare între cheltuieli
şi venituri şi se va avea în vedere alocarea cu maturitate a veniturilor iar principalul obiectiv
pentru anul 2009 este asigurarea distribuirii agentului termic către populaŃie şi vor rămâne în
plan secundar alte obiective propuse care nu au o importanŃă deosebită.
Domnul consilier Leaha-Ştefan Dorel ar dori să i se precizeze dacă la obiectivul
cheltuieli de personal s-a inclus cheltuilile cu salariile la nivelul anului trecut.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că fondul de salarii este cel prevăzut la
nivelul anului 2008 la care s-a adăugat fondul necesar acordării drepturilor băneşti prevăzute
în Contractul colectiv de muncă.
Domnul primar Florin Cazacu mai menŃionează că sediul Primăriei municipiului Brad
în care îşi desfăşoară activitatea mjoritatea funcŃionarilor a fost pierdut în instanŃă în favoarea
fostului proprietar şi trebuie luată o hotărâre deoarece chiria pe o lună este de 5975,47 lei ,
ceea ce este foarte mult.
Domnul consilier Duşan Gheorghe-Adrian menŃionează că există adrese scrise din
care rezultă că S.C.Acvacalor S.A.Brad la încheierea exerciŃiului financiar din luna martie
2009 va trebui să fie declarată falimentară şi trebuie luată o hotărâre, în data de 27.04.2009,
la şedinŃa AGA, ce se va întâmpla cu societatea, deoarece Consiliul local al municipiului
Brad a menŃinut preŃul la energie termică pentru a proteja populaŃia şi a produs astfel pierderi
mari societăŃii.
Mai doreşte să i se precizeze dacă în buget este cuprinsă şi suma de 30% pentru
reabilitarea termică a blocurilor .
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că nu s-au cuprins în buget fondurile
necesare derulării programului de reabilitare termică a blocurilor dar se poate corecta bugetul
în trim.III dacă există posibilitatea ca populaŃia să suporte 20%din suma necesară derulării
programului.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale
şi a
Compartimentului Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Brad.
6

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse şi cu 17 voturi „pentru” ,
se adoptă Hotărârea nr.21/2009 privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul
2009.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului de
Fezabilitate privind ,,Reabilitarea Generală la Colegiul NaŃional Avram Iancu Brad
municipiul Brad, judeŃul Hunedoara – Regiunea V Vest”.
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 prin Programul
OperaŃional Regional (POR) 2007-2013 Axa prioritară 3 se pot accesa fonduri europene
pentru modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare şi universitare, sa comandat de către conducerea Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad întocmirea
Studiului de fezabilitate privind ,,Reabilitarea Generală a Colegiului NaŃional Avram Iancu
Brad”.
Studiul a fost realizat de către SC VISA SA PETROŞANI care cuprinde un deviz
general în valoare totală de 5.520.400 lei cu TVA, respectiv 1.298.920 Euro (inclusiv TVA)
din care C + M= 4.904.240 lei respectiv 1.153.940 Euro.
FinanŃarea acestei investiŃii se face prin Programul OperaŃional Regional în proporŃie
de 98% adică 5.409992 lei inclusiv TVA ( 1.272.941,4 Euro inclusiv TVA) şi 2 % din
bugetul local al municipiului Brad, respectiv 110.408 lei inclusiv TVA ( 25.978,4 Euro
inclusiv TVA).
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 menŃionează că studiul de fezabilitate este amplu, cu
lucrări multiple şi ar fi bine să fie eligibil pentru a se primi finanŃarea.
Domnul preşedinte de şedinŃe supune spre aprobare luarea la cuvânt a domnului Pascu
Gavrilă-directorul Colegiului NaŃional „Avram Iancu „Brad, cerere a probată cu unanimitate
de voturi.
Domnul Pascu Gavrilă menŃionează că în proiect nu sunt cuprinse cantina şi şi
internatul care fac obiectul altui proiect.
7

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că aceste proiecte ar trebui
promovate în mod unitar pentru toate şcolile deoarece la Scoala „Mircea Sântimbreanu”
Brad ar trebui amenajată o sală de sport.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că toate şcolile din municipiul Brad au
beneficiat de investiŃii, după cum urmează:
-Scoala Generală „Mircea Sântimbreanu”Brad-s-a realizat instalaŃia de termoficare,
instalaŃia electrică, termopane
-Scoala Generală”Horea, Cloşca şi Crişan”Brad-s-a realizat baza sportivă
-Colegiul NaŃional”Avram Iancu”Brad-s-a efectuat instalaŃia termică, electrică
termopane, investiŃie ce a presupus câteva miliarde.
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.
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.22/2009 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ,,Reabilitarea Generală
la Colegiul NaŃional Avram Iancu Brad municipiul Brad, judeŃul Hunedoara –
Regiunea V Vest”.
Se trece la discutarea următorului punct însris pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizare Şcoala Generală Horia,
Cloşca şi Crişan municipiul Brad, judeŃul 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 că prin Programul
OperaŃional Regional(POR) 2007-2013 Axa prioritară 3 se pot accesa fonduri europene
pentru modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare şi universitare, sa comandat de către conducerea Şcolii Generale ,,Horia, Cloşca şi Crişan” Brad întocmirea
Studiului de fezabilitate privind ,,Modernizare Şcoala Generală Horia, Cloşca şi Crişan”.
Studiul a fost realizat de către SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA care cuprinde un
deviz general în valoare totală de 2.343.941 lei cu TVA, respectiv 592.952 Euro (inclusiv
TVA) din care C + M= 1.466.656 lei respectiv 371.024 Euro (inclusiv TVA).
FinanŃarea acestei investiŃii se face prin Programul OperaŃional Regional în proporŃie
de 98% adică 2.297.062,18 lei inclusiv TVA ( 581.092,96 Euro inclusiv TVA) şi 2 % din
bugetul local al municipiului Brad, respectiv 46.878,82 lei inclusiv TVA ( 11.859,04 Euro
inclusiv TVA).
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
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Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian doreşte să i se precizeze cum de Şcoala
Generală Horea, Cloşca şi Crişan”Brad a promovat un studiu de fezabilitate iar Scoala
Generală”Mircea Sântimbreanu”Brad nu a comandat nici un studiu de fezabilitate?
Domnul primar Florin Cazacu solicită domnului director al Scolii generale „Mircea
Sântimbreanu”Brad să răspundă la întrebarea domnului consilier Duşan Gheorghe Adrian.
Domnul Suciu Ovidiu –director al Scolii generale „Mircea Sântimbreanu”Brad
precizează că un studiu de fezabilitate costă foarte mult şi nu au fost fonduri necesare
promovării unui astfel de studiu cu toate că conducerea şcolii a fost preocupată pentru
realizarea unui proiect pentru amenajarea unei săli de sport.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil menŃionează că domnul director Suciu
Ovidiu are dreptate în ceea ce priveşte imposibilitatea promovării unui astfel de studiu de
fezabilitate deoarece singura sursă de venit al şcolii este bugetul local iar Scoala Generală
„Mircea Sântimbreanu „Brad nu a beneficiat de alocări de fonduri, ca celelate scoli de la
Inspectoratul şcolar.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind 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.23
/2009 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizare Şcoala Generală Horia,
Cloşca şi Crişan municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume pentru
Festivalul NaŃional de Umor ,,LIVIU OROS” – secŃiunea BRAD în data de 29 martie
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 având în vedere că în Programul
principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad aprobat
prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 1/2009 a fost cuprinsă acŃiunea Festivalul NaŃional
de Umor ,,Liviu Oros” – secŃiunea Brad, am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus alocarea sumei de 8000 lei din bugetul municipiului Brad din capitolul bugetar 67.02
– cultură, recreaŃie şi religie pentru desfăşurarea acestei acŃiune.
Festivalul NaŃional de Umor ,,Liviu Oros” secŃiunea BRAD se va desfăşura în data de
29 martie 2009 în sala de spectacole a Casei de Cultură Brad începând cu ora 12,00, cu
participarea unor personalităŃi ale vieŃii culturale şi literar umoristice de talie naŃională:
actorul Florin Piersic, Cristian CheşuŃ – decanul Academiei de Arte şi Design Cluj, Cristian
Vecerdea –portretist, Gabriel Rusu – desene umoristice în nisip – proiecŃie, Eugen Albu –
epigramist, Cornel Udrea – scriitor de literatură umoristică, Cristian Topan – preşedintele
Uniunii Caricaturiştilor din România şi alŃii.
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,
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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 primar Florin Cazacu considerând că festivalul de umor este un eveniment
deosebit şi va atrage un public numeros, propune un amendament şi anume”spectacolul se va
desfăşura la sala de sport a Şcolii Generale Horea Cloşca şi Crişan Brad”amendament
aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Compartimentului Juridic şi al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus şi cu 17 voturi „pentru”,
se adoptă Hotărârea nr.24/2009 privind alocarea unei sume pentru Festivalul NaŃional
de Umor ,,LIVIU OROS” – secŃiunea BRAD în data de 29 martie 2009
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 februarie 2009 în sumă totală de 7544,35 lei după
cum urmează:
- Colegiul NaŃional ,, Avram Iancu” Brad
3185,40 lei
- Şcoala Generală ,, Mircea Sântimbreanu” Brad
1189,75 lei
- Şcoala Generală ,, Horea, Cloşca şi Crişan” Brad
1970,20 lei
- GrădiniŃa ,, Floare de ColŃ” Brad
1199
lei
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
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publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul consilier Ciur
Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate,
cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că aprobarea drepturilor băneşti nu este doar
o” simplă formalitate” şi ar dori să i se precizeze dacă există Contract colectiv de muncă pe
şcoli deoarece decontarea drepturilor băneşti nu se poate face doar pentru că este prevăzut în
Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăŃământ 2008-2009 iar în cazul în
care nu vor exista disponibilităŃi băneşti acestea nu se vor plăti dar se vor constitui ca si
fonduri ce se vor achita ulterior, în funcŃie de posibilităŃi.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizează că nu există Contract colectiv de
muncă încheiat cu fiecare şcoală ci există Contract colectiv de muncă la nivel judeŃean
încheiat între Inspectoratul şcolar şi fiecare unitate de învăŃământ, întrucât unităŃile de
învăŃământ nu au personalitate juridică.
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 17 voturi „pentru”, se adoptă Hotărârea
nr.25/2009 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăŃământ
care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în
municipiul Brad şi retur.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie
publică a 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.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererile agenŃilor
economici cu profil de alimentaŃie publică de a amenaja terase sezoniere în municipiul Brad
în perioada 15.04.2009- 31.10.2009, a identificat cu ajutorul Compartimentului Patrimoniu
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad, un număr de 15
amplasamente.
Cele 15 amplasamente vor fi închiriate în urma unor licitaŃii publice care se vor realiza
în baza Caietului de sarcini pe care l-a propus a fi aprobat prin articolul 2 al proiectului de
hotărâre. LicitaŃia se va organiza de către comisia propusă în art.3 al proiectului de hotărâre
formată din 5 persoane .
De asemenea a propus ca cele 15 terase să fie amenajate cu mochetă de trafic intens şi
delimitate cu pomi ornamentali sau ghivece de flori pentru a da un aspect cât mai plăcut
spaŃiului.
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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 , 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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că ar trebui să se stabilească în
mod diferenŃiat preŃul pentru închiriere deoarece nu e totuna să ai terasă în zona I sau în
celelate zone.
Doamna Cristina Lăzărescu-inspector în cadrul Comparimentului Patrimoniu din
cadrul aparatului de specialitate al primarului menŃionează că toate terasele se află în zona I
şi de aceea există un singur preŃ de pornire a licitaŃiei.
Pentru completarea comisiei de licitaŃie doamna consilier Răpcău AncuŃa Lăcrămioara
îl propune pe domnul consilier Ciur Gheorghe, propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
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.
26/2009 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 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 169/2008 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, urmare a transformării în cursul anului
2008 a şase posturi de natură contractuală în funcŃionari publici de la Serviciul Public
Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor şi Serviciul Public de AsistenŃă Socială Brad, în
baza Avizului nr. 1458103/29.10.2008 dat de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor
Publici Bucureşti, se impune modificarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pentru
anul 2009 din cadrul Primăriei municipiului Brad.
Planul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 169/2008 şi transmis
ANFP Bucureşti.
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FaŃă de cele de mai sus, a iniŃiat proiectul de hotărâre prin care a propus
modificarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Brad
pe anul 2009, plan în care se regăsesc cele şase posturi de funcŃionari publici .
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.
27/2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad 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 aprobarea Nomenclatorului
arhivistic din activitatea Consiliului local Brad şi al aparatului 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.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu Legea nr. 16/1996 –
legea arhivelor naŃionale, toate documentele care se creează în cadrul instituŃiilor sunt
păstrate cu rigurozitate în săli special amenajate, după ce sunt predate de către
compartimentele funcŃionale din cadrul instituŃiei în baza unui Nomenclator Arhivistic.
Nomenclatorul Arhivistic presupune de fapt descrierea pe scurt al fiecărui dosar creat
cu termenul de păstrare al acestuia pentru fiecare compartiment, birou, serviciu, direcŃie, etc.
În baza Legii nr. 16/1996 s-a aprobat un Nomenclator Arhivistic odată cu apariŃia legii,
ulterior s-a modificat în anul 2004, iar în momentul de faŃă se impune aprobarea unui nou
Nomenclator întrucât au apărut în ultimii ani noi structuri cum ar fi: compartimentul de
achiziŃii, compartimentul de audit, relaŃii cu publicul, compartiment de monitorizare a
serviciilor, compartiment transport auto etc.
Mai menŃionează că în acest sens s-a întocmit un nou Nomenclator care a fost
transmis la DirecŃia JudeŃeană a Arhivelor NaŃionale Hunedoara şi a fost avizat urmând să fie
aprobat în contextul proiectului de hotărâre pe care l-a iniŃiat.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul consilier
Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
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istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
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.
28/2009 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic din activitatea Consiliului local
Brad şi al aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unor documentaŃii
pentru Serviciul de transport public local de călători 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 Referatul
nr.5284/19.03.2009 al Compartimentului autorizare, monitorizare control transport public
local, transport în regim de taxi şi de închiriere din cadrul Primăriei municipiului Brad prin
care se face cunoscut încetarea contractelor de prestări servicii, transport public local de
călători în municipiul Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea unor documentaŃii pentru Serviciul de transport public local de călători în
municipiul Brad în vederea scoaterii la licitaŃie a acestui serviciu.
În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea Studiului de oportunitate
pentru delegarea gestiunii acestui serviciu, în articolul 2 a propus modalitatea de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii serviciului, în articolul 3 a propus aprobarea Caietului de
sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane, în articolul 4 a propus
aprobarea Regulamentului acestui serviciu, în articolul 5 a propus aprobarea contractului de
delegare a gestiunii serviciului, iar în articolul 6 al proiectului de hotărâre a propus o comisie
de licitaŃie formată din 7 membrii.
Mai menŃionează că aceste documentaŃii după aprobare vor fi transmise la ANRSC
Bucureşti.
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
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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 solicită domnilor consilieri să facă propuneri pentru
completarea comisiei de licitaŃie.
Domnul consilier Mureş Mihai propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte domnul
consilier Podaru Vasile -propunere aprobată cu unanimitate de voturi
Domnul consilier Circo Aurel Vasile propune ca din comisia de licitaŃie să mai facă
parte şi domnul consilier Leaha –Ştefan Dorel -propunere aprobată cu unanimitate de voturi
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de
raportul Compartimentul de autorizare, monitorizare, control, transport public local de
călători, transport în regim de taxi şi de închiriere din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind 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.
29/2009 privind aprobarea unor documentaŃii pentru Serviciul de transport public local
de călători în municipiul Brad .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind novaŃia Contractului de
Concesiune cu Contractul de Delegare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare.
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 AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” înregistrată la Primăria
municipiului Brad sub nr. 3995/27.02.2009, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus aprobarea novaŃiei Contractului de Concesiune încheiat între Consiliul local Brad pe
de o parte în calitate de concedent şi SC APAPROD SA DEVA pe de altă parte în calitate de
concesionar.
În urma acestei novaŃii se înlocuieşte Contractul de concesiune cu Contractul de
Delegare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare care va fi semnat de
AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” şi operatorul
regional SC APA PROD SA DEVA.
Contractul unic de delegare a gestiunii care va rămâne singurul cuprinde toate
modificările necesare pentru aprobarea proiectului ce vizează finanŃarea serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare din fondul de coeziune.
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
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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 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.
30/2009 privind novaŃia Contractului de Concesiune cu Contractul de Delegare a
Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei
pentru determinarea chiriei pentru chiriaşii blocului ANL Brad de pe str. Nestor Lupei
după împlinirea vârstei de 35 de ani.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că Pentru cele 38 de apartamente din blocul
ANL de pe str. Nestor Lupei nr. 1-5 contractele de închiriere expiră în cursul lunii martie
2009, iar prelungirea acestora se poate face potrivit Legii nr. 152/1998 pe o perioadă de 1 an,
în cazul în care nu vor fi cumpărate de actualii titulari ai contractelor de închiriere.
Pentru titularii contractelor de închiriere care la data prelungirii au vârsta sub 35 de ani
chiria rămâne identică cu cea practicată până în prezent, iar pentru cei care au împlinit vârsta
de 35 de ani chiria trebuie să fie determinată potrivit unor criterii stabilite de către Consiliul
local cu respectarea prevederilor Legii locuinŃei nr. 114/1996 şi a prevederilor HGR nr.
962/2001 privind Normele de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei
NaŃionale pentru LocuinŃe.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea unei Metodologii privind stabilirea chiriilor din blocul ANL de pe str. Nestor
Lupei pentru chiriaşii care au împlinit vârsta de 35 de ani.
Metodologia pentru determinarea chiriei va Ńine cont de valoarea de înlocuire a
mijlocului fix, a suprafeŃei construită desfăşurată a imobilului, de durata de amortizare de 30
de ani, de valoarea cheltuielilor pentru menŃinerea stării de folosinŃă normală, de nivelul
cheltuielilor pentru administrarea şi menŃinerea în stare de folosinŃă a clădirii etc.
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,
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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 Patr 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.
31/2009 privind privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea chiriei pentru
chiriaşii blocului ANL Brad de pe str. Nestor Lupei după împlinirea vârstei de 35 de
ani .
Se trece la discutarea Proiect de hotărîre privind repartizarea unei garsoniere din
imobilul „Bloc 105 garsoniere „ situat în Brad, str.Spitalului, nr.2.
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 menŃionează că potrivit sentinŃei civile nr.17/15.01.2009
a Judecătoriei Brad, garsoniera nr.59 din imobilul „bloc 105 garsoniere „ situat în Brad
str.Spitalului, nr.2, a devenit liberă ca urmare a evacuării fostului chiriaş Nan Ionică Marian
pentru neplata datoriilor fapt pentru care a iniŃiat proiectul de hotărâre prin care a propus
repartizarea garsonierei mai sus menŃionate.
Deoarece sunt foarte multe solicitări pentru repartizarea de locuinŃe a lăsat la
latitudinea Consiliului local al municipiului Brad repartizarea garsonierei prin vot secret şi la
propunerea Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Brad.
Domnul primar Florin Cazacu solicită aprobarea de a da cuvântul celor două doamne
ce se găsesc în sală , să-şi prezinte fiecare situaŃia, solicitarea aprobată în unanimitate ,
Se înscrie la cuvânt doamna Fulop Ida care precizează că locuieşte în Brad, pe
str.Horea, nr.35, într-o cameră care este proprietatea Parohiei reformate, în condiŃii
mizerabile, fără apă curentă, uneori fără curent deoarece nu se achită întotdeauna factura de
energie electrică, este bolnavă şi nu are condiŃii pentru un trai decent.
Se dă cuvântul celei de a doua solicitante, Şelaru Petronela care de de ani de zile vine
în audienŃă pentru repartizarea unei locuinŃe, are o fetiŃă de 3 ani şi 7 luni , stă împreună cu
soŃul şi încă alte 10 persoane în łărăŃel , în 4 camere, proprietatea soacrei şi care la 1 aprilie
2009 trebuie să elibereze locuinŃa.
După ascultarea celor două solicitante doamna secretar, Epure Agnes, împarte
buletinele de vot domnilor consilieri, pe care sunt trecute cele două solicitante, după care se
procedează la votul secret.
După numărarea voturilor se constată că 16 voturi sunt pentru doamna Şelaru
Petronela şi 1 vot pentru doamna Fulop Ida.
Având în vedere rezultatele obŃinute prin vot secret , 16 „pentru „ şi 1 vot „împotrivă
”se adoptă Hotărârea nr.32/2009 privind repartizarea unei garsoniere din imobilul
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„Bloc 105 garsoniere „ situat în Brad, str.Spitalului, nr2, judeŃul Hunedoara, doamnei
Şelaru Petronela.
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
-Referatul nr. 4918/2009 a Biroului Urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃiiprin care se propune spre aprobare Caietul de sarcini necesar parcurgerii celorlalte proceduri
legale pentru elaborarea unui nou Plan urbanistic general –domnii consilieri iau cunoştiinŃă
de cele solicitate şi dau aviz favorabil
-adresa nr.914/2009 a Spitalului municipal Brad-prin care solicită acordul pentru
realizarea investiŃiei”R.K.-Modernizare ambulatoriu şi sistem încălzire”-domnii consilieri iau
cunostiinŃă de cele solicitate şi dau aviz favorabil cu condiŃia ca să se organizeze o întâlnire
între domnul manager al spitalului, doamna consilier Uibariu Lăcrămioara Maria şi Comisia
de specialitate din cadru Consiliului local al municipiului Brad pentru discutarea unei
strategii de reabilitarea a Spitalului Brad după care să o prezinte Consiliului local al
municipiului Brad într-o şedinŃă ulterioară.
-Referatul nr. 5007/2009 a Compartimentului juridic-prin care aduce la cunoştinŃă
că Primăria municipiului Brad în urma procesului cu familia Feier este obligată prin sentinŃa
civilă nr.41/2008 a Tribunalului Hunedoara-definitivă şi irevocabilă, este obligată să restituie
în natură imobilul în care funcŃionarii instituŃiei îşi desfăşoară activitatea , iar proprietarul
imobilului este obligat să menŃină pe o pertioadă de trei ani afectaŃiunea în schimbul unei
chirii lunare de 5975,47 lei, pe care Primăria Brad trebuie să o achite-domnii consilieri au
luat cunoştinŃă de cele prezentate.
-cererea nr. 4711/2009 a unui grup de taximetrişti-prin care solicită reducerea taxei
de folosire a domeniului public-domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi
propun menŃinerea în continuare a taxei de folosire a domeniului public aşa cum a fost
stabilită prin H.C.L.
-adresa nr.2780/2009 a SC APAPROD SA DEVA-prin care face cunoscut că în data
de 8 aprilie 2009, ora 12 respectiv 14 va avea loc Adunarea Generală ordinară şi
extraordinară a acŃionarilor a SC APAPROD SA DEVA –domnii consilieri au luat
cunoştinŃă de cele prezentate
-adresa nr. 1378/2009 a SC PETROM SA BUCUREŞTI-prin care societatea SC
PETROM SA BUCUREŞTI aduce la cunoştinŃă că s-a depus Plăngere prealabilă împotriva
HCL. Nr.147/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009-domnii
consilieri au luat cunoştinŃă de cele prezentate şi solicită doamnei secretar şi juriştilor din
cadrul Primăriei municipiului Brad să reanalizeze modul de aplicare a taxelor şi impozitelor
şi să se dea un răspuns argumentat din punct de vedere juridic, ca în cazul în care se va
ajunge în instanŃă să nu existe motive de anulare a hotărârii nr.147/2008
-cererea nr.4181/2009 a domnului Intotero Massimiliano-prin care solicită un aviz
de oportunitate pentru schimbarea destinaŃiei dinlocuinŃă şi sediu firmă în pensiune cu
alimentaŃie publică în Brad, str.Vînătorilor, nr.104-domnii consilieri au luat cunoştinŃă de
cele solicitate şi dau aviz de oportunitate cu condiŃia realizării unui P.U.Z
-adresa nr. 9/2009 a SC RCS & RDS SA BUCUREŞTI-prin care solicită un aviz de
principiu pentru amplasarea unui generator electric cu puterea de 10kva, lîngă scara bl.19, din
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Brad, str.Republicii-domnii consiliri au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi solicită acordul
proprietarilor şi a AsociaŃiei de proprietari şi eventual găsirea unui alt amplasament pentru a
nu deranja un cartier întreg, cu condiŃia reanalizării situaŃiei juridice a terenurilor din acea
zonă.
-adresa nr. 432/2009 a DirecŃiei pentru Sport Hunedoara-prin care solicită să fie
sprijiniŃi în realizarea unei situaŃii privind finanŃarea structurilor de drept privat din fonduri
publice nerambursabile sau în baza contractelor de asociere/acorduri de parteneriat-domnii
consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate.
-adresa nr. 1442/2009 a Spitalului municipal Brad-prin care solicită sprijin financiar
pentru reabilitarea secŃiei de pediatrie din cadrul Spitalului municipal Brad-domnii consilieri
au luat cunoştiinŃă de cele solicitate şi se va aloca o sumă de bani pentru reabilitarea secŃiei
de pediatrie.
-adresa nr. 15/2009 a Casei de Cultură Brad-prin care solicită acordarea de 40.000
lei pentru organizarea şi desfăşurarea, în perioada 9-11 aprilie 2009, a Festivalului-Concurs
NaŃional”Comori folclorice”- domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate dar
consideră că evenimentul trebuie amânat deoarece nu sunt suficiente resurse financiare
pentru susŃinerea acestuia, se va reanaliza în preajma sărbătoririi „Zilelor municipiului”Brad.
-informarea nr. 5341/2009 a consilierului juridic al Consiliului local Brad privind
-cauzele aflate de rolul instanŃelor judecătoreşti-prin care se aduce la cunoştiinŃa domnilor
consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi în care este citat şi Consiliul local
al munucupiului Brad-domnii consilieri au luat cunoştiinŃă de cele prezentate şi doresc şi
întocmirea unui Raport anual cu cauzele aflate pe rol iar în Prezentarea lunară să se facă mai
detaliată.
-prezentarea unor diplome a AsociaŃiei EMPI Karate Brad-domnilor consilieri leau fot prezentate de către domnul instructor Albulescu Mircea diplomele obŃinute
precum şi sportivii care le-au obŃinut, mulŃumind Consiliului local al municipiului Brad
pentru sprijinul acordat.
-adresa nr.8474/2009 a S.C.Petrom S.A.Bucureşti-prin care face cunoscut faptul că
oferta Primăriei municipiului Bra, cu privire la staŃia Petrom nr.3, situată în Brad,
str,Spitalului, nr.1, în valoare de 4,500euro, a fost declarată cîştigătoare-domnii consilieri au
luat cunoştinŃă urmând a se realiza restul documentaŃiilor, în vederea achiziŃionării terenului.
-adresa nr.355/2009 a Şcolii Generale”Mircea Sîntimbreanu”Brad-prin cre
solicită sprijinul pentru obŃinerea fondurilor necesare pentru construirea unei săli de
sport-domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi se vor aloca fonduri băneşti
necesare realizării unui studiu de fezabilitate pentru construirea unei săli de sport, cu sprijinul
S.C.Compania NaŃională de InvestiŃii S.A.
-Plîngerea Prealabilă nr.5522/2009 a doamnei Roşu Flavia Maria-prin care
solicită revocarea H.CL.nr.141/2008 pentru investiŃia „Piscina publică, cabine, toalete,
alei pietonale”în Brad, str.Vînătorilor, nr.35, judeŃul Hunedoara-domnii consilieri au
luat cunoştinŃă de cele solicitate şi consideră că H.C.L.nr.141/2008 nu va trebui revocată
întrucât prin Planul Urbanistic General al municipiului Brad, valabil până la sfârşitul anului
2009, în U.T.R.4, se specifică că pentru schimbarea de destinaŃie care are utilitate publică se
întocmeşte P.U.D şi nu P.U.Z.
19

-adresa nr.2144/2009 a Enel DistribuŃie Banat-prin care solicită acordul de
principiu pentru ocuparea definitivă a terenului public în suprafaŃă de 10,25 mp pe alea
Transilvaniei-domnii consilieri au luat cunoştinŃă de cele solicitate şi dau aviz de principiu
-adresa nr.800/2009 a S.C.Acvacalor S.A.Brad –domnii consilieri au luat cunoştinŃă
de cele solicitate şi consideră că e necesar convocarea unei şedinŃe cu AsociaŃiile de
proprietari, în data de 30.03.2009 pentru a dezbate această problemă după care se va
comunica societăŃii şi populaŃiei data întreruperii furnizării energiei termice.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările şedinŃei
ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 27.03.2009.
Brad, 27.03.2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
CIUR GHEORGHE

SECRETAR
EPURE AGNES
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