ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 27 aprilie 2010 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 27aprilie
2010 s-a făcut în data de 20.04.2010 prin DispoziŃia
nr.561/20.04.2010 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3
şi art.68 (1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştiinŃa locuitorilor municipiului Brad prin
afişare la sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj
din municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 21.04.2010 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 în funcŃie.
A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan,
angajaŃi ai aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului
Brad.
În calitate de invitaŃi au participat domnul Paşcu Gavrilă – director al
Colegiului NaŃional „Avram Iancu” Brad şi doamna Laura Vârdea – contabil - şef
al SC Acvacalor SA Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Epure Agnes secretar al municipiului Brad.
Doamna Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal
constituită şi îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în picioare pentru a audia imnul
naŃional al României.
În continuare doamna secretar Epure Agnes supune spre aprobare procesul
verbal al şedinŃei ordinare din data de 30.03.2010 şi Procesul verbal al şedinŃei de
îndată din data de 09.04.2010 care s-au aprobat cu unanimitate de voturi şi îl roagă
pe domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua
conducerea şedinŃei avându-se în vedere că dumnealui a fost ales preşedinte de
şedinŃă în luna martie 2010.
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire
proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local – iniŃiat
de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice
(faza DALI) şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii ,,ÎmbrăcăminŃi
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bituminoase uşoare” DC 16 Brad – (DN 76) – Ruda Brad km 2+100 – km 5+400
municipiul Brad, judeŃul Hunedoara – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice
(faza DALI) şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii ,,ÎmbrăcăminŃi
bituminoase uşoare” DC 10 Brad – (DN 76) – Valea Bradului km 5+3– km 7+300
municipiul Brad, judeŃul Hunedoara – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preŃului local pentru producerea,
transportul şi distribuŃia energiei termice livrată de către SC ACVACALOR SA
BRAD – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie publică a suprafeŃei de
1916 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Abatorului nr. 1 – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului proprietatea Statului Român
din intravilanul localităŃii în proprietatea actualului proprietar al locuinŃei conform
art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită a Bazei Sportive de pe
str. Morii – AsociaŃiei Sportive ,,Metalul Crişcior” – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
8. Proiect de hotărâre pentru sprijinirea Programului ,,Biblionet – lumea în
biblioteca mea” la Biblioteca municipiului Gheorghe Pârvu Brad – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
9. 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 .
10. Informarea nr.6560 /2010 a consilierului juridic al Consiliului local Brad
privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad
este parte.
11. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 513/2010 a SC APAPROD SA DEVA – Filiala Brad
- adresa nr. 2473/2010 a AdministraŃiei Bazinale de Apă Crişuri Oradea –
pentru aviz de principiu
- adresa nr. 4/2010 a SC ARMATA AURUL BRAD
- referatul nr. 6009/2010 a Biroului urbanism amenajarea teritoriului
- cererea nr. 3153/2010 a domnului Duşan Ioan Dan
- cererea nr. 3619/2010 a domnului Cioră Cristian Nicolae
- actul de parcelare privind extrasul CF nr.60828
12. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea
sau completarea Proiectului Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că solicită completarea proiectului
ordinii de zi cu:

1. Depunerea jurământului unui consilier local.
2. Proiect de hotărâre privind înfiinŃarea Serviciului de gestionare a
deşeurilor în municipiul Brad.
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3. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local
Brad nr. 16/2010 privind aprobarea bugetului municipiului Brad
pe anul 2010.
4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului
public al municipiului Brad.
5. Adresa nr. 32/2010 a SC DANIR PREST SRL BRAD
6. Adresele nr. 1173,1174,1175,1176,1177 ale Colegiului NaŃional
,,Avram Iancu” Brad
7. Adresa nr.2/2010 a Parohiei Romana Unită cu Roma, Greco –
Catolică Brad.
8. Proiect de hotărâre privind înfiinŃarea Serviciului de administrare
a muzeului
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de
zi împreună cu completările aduse care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Mureş Mihai solicită inversarea discutării punctelor înscrise
în proiectul ordinii de zi şi anume Depunerea jurământului să se facă la punctul 2
după validarea mandatului unui consilier iar după dezbaterea proiectelor de hotărâre
înscrise în proiectul ordinii de zi să fie debătute proiectele din completarea ordinii
de zi urmând apoi adresele.
Domnii consilieri sunt în unanimitate de acord cu propunerea făcută de
domnul consilier Mureş Mihai.
Domnul primar Florin Cazacu solicită domnilor consilieri acordul pentru a
înmâna celor 6 elevi care activează la Clubul Empi Karate, care se vor deplasa în
Italia pentru a participa la CompetiŃii InternaŃionale câte 100 euro pentru fiecare.
Domnii consilieri sunt de acord cu solicitarea domnului primar şi astfel fiecare
elev primeşte şi semnează de primire pentru cele 100 euro .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind validarea mandatului
unui consilier local.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin Hotărârea Consiliului local al
municipiului Brad nr. 27/2010 s-a luat act de încetarea mandatului de consilier local
al domnului Costina Ionel Zeno ca urmare a decesului acestuia.
Pentru validarea următorului candidat de pe lista PSD - OrganizaŃia locală
Brad de la alegerile din data de 1 iunie 2008 a solicitat prin adresa nr.
5941/06.04.2010 PSD – OrganizaŃia judeŃeană Hunedoara desemnarea următorului
candidat de pe Lista candidaŃilor supleanŃi a OrganizaŃiei PSD Brad .
Prin adresa nr. 74/12.04.2010 Partidul Social Democrat – OrganizaŃia
JudeŃeană Hunedoara îl desemnează pe domnul Suciu Ovidiu ca fiind următorul
supleant trecut pe Lista de candidaturi a Partidului Social Democrat – OrganizaŃia
locală Brad la alegerile locale din data de 01.06.2008 la poziŃia nr. 19 .
FaŃă de cele de mai sus domnul primar a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus validarea mandatului de consilier al domnului Suciu Ovidiu în
Consiliul local al municipiului Brad.
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Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei de
validare a Consiliului local al municipiului Brad prin care se validează mandatul de
consilier local al domnului Suciu Ovidiu.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”,1 loc vacant se
adoptă Hotărârea nr. 41/2010 privind validarea mandatului unui consilier local.
Se trece la depunera jurământului de către domnul consilier Suciu Ovidiu.
Doamna Epure Agnes - secretar al municipiului Brad îl roagă pe domnul
consilier Suciu Ovidiu să dea citire textului jurământului, rugând auditorul să se
ridice în picioare. Îl invită pe domnul consilier să jure cu mâna pe Biblie şi
ConstituŃie şi să semneze jurământul în două exemplare din care un exemplar îl
înmânează domnului consilier local Suciu Ovidiu.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
DocumentaŃiei tehnico-economice (faza DALI) şi a Devizului general pentru
obiectivul de investiŃii ,,ÎmbrăcăminŃi bituminoase uşoare” DC 16 Brad – (DN
76) – Ruda Brad km 2+100 – km 5+400 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 starea actuală
a DC 16 Ruda Brad pune în pericol circulaŃia rutieră a comandat realizarea unei
documentaŃii tehnico-economice privind reabilitarea acestui drum comunal pe
porŃiunea între km 2+100 şi km 5+400.
DocumentaŃia tehnico-economică a fost realizată de către SC PROCONS
INVEST SRL DEVA, conform proiectului nr. 110/2009.
FaŃă de cele de mai sus a propus aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice
(faza DALI) şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „ ÎmbrăcăminŃi
bituminoase uşoare DC 16 Brad - (DN 76) – Ruda Brad km 2+100- km 5+400
municipiul Brad, judeŃul Hunedoara, în valoare totală de 1.413.890 lei inclusiv TVA
din care C+M în valoare de 1.229.470 lei inclusiv TVA.
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 consilier Circo Aurel Vasile precizează că la iniŃierea acestor proiecte
de hotărâre au existat două raŃiuni şi anume :
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1. DorinŃa de a face lucrări durabile datorită traficului rutier care s-a
intensificat.
2. RaŃiunea economică prin încercarea de a atrage finanŃare din alte surse
externe. Mai precizează că în urma discuŃiilor purtate la şedinŃa trecută s-a luat
legătura cu proiectantul solicitându –i revizuirea soluŃiei tehnice. Astfel soluŃia
adoptată constă în scarificarea suprafeŃelor existente şi consolidarea cu piatră spartă
într-un strat de 10 cm cu un strat de asfalt AB1 de 5 cm grosime şi tratament
bituminos superficial cu o garanŃie de 2 ani la aceeaşi intensitate a irculaŃiei.
MenŃionează că valoarea totală în varianta revizuită a lucrării este de 1413,89
mii lei inclusiv TVA din care C+M este de 1229,47 mii lei inclusiv TVA. În
varianta revizuită s-a intervenit numai la soluŃia tehnică a structurii rutiere,
menŃinându-se lucrările e protecŃie fără care orice tip de structură rutieră ar fi
compromisă.
Domnul consilier Ciur Gheorghe întreabă care este garanŃia oferită pentru
proiectul prezentat în şedinŃa trecută şi care pentru proiectul revizuit.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că prioectantul oferă pentru
prima variantă 5 ani garanŃie iar pentru a doua variantă 2 ani garanŃie.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă nu există şi o variantă
intermediară deoarece în şedinŃa trecută nu s-a pus problema asfaltului ci a
infrastructurii.
Domnul consilier Groza Liviu precizează că ar fi mai bine dacă s-ar rămâne la
varianta prezentată acum pentru că este mai accesibilă.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Biroului UATI din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefmaifiind 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.42/2010 privind aprobarea DocumentaŃiei tehnicoeconomice (faza DALI) şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii
,,ÎmbrăcăminŃi bituminoase uşoare” DC 16 Brad – (DN 76) – Ruda Brad km
2+100 – km 5+400 municipiul Brad, judeŃul Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
DocumentaŃiei tehnico-economice (faza DALI) şi a Devizului general pentru
obiectivul de investiŃii ,,ÎmbrăcăminŃi bituminoase uşoare” DC 10 Brad – (DN
76) – Valea Bradului km 5+3– km 7+300 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 starea actuală
a DC 10 Valea Bradului pune în pericol circulaŃia rutieră a comandat realizarea
unei documentaŃii tehnico-economice privind reabilitarea acestui drum comunal pe
porŃiunea între km 5+300 şi km 7+300.
DocumentaŃia tehnico-economică a fost realizată de către SC PROCONS
INVEST SRL DEVA, conform proiectului nr. 109/2009.
FaŃă de cele de mai sus a propus aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice
(faza DALI) şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii „ ÎmbrăcăminŃi
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bituminoase uşoare DC 10 (DN 76) – Valea Bradului km 5+300 - km 7+300
municipiul Brad, judeŃul Hunedoara în valoare totală de 1.560.990 lei inclusiv TVA,
din care C+M în valoare de 1.377.090 lei inclusiv TVA.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că sunt aceleaşi discuŃii ca la
proiectul de hotărâre dezbătut anterior .
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 menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Biroullui UATI 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.43/2010 privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice
(faza DALI) şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii
,,ÎmbrăcăminŃi bituminoase uşoare” DC 10 Brad – (DN 76) – Valea Bradului
km 5+3– km 7+300 municipiul Brad, judeŃul Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea preŃului
local pentru producerea, transportul şi distribuŃia energiei termice livrată de
către SC ACVACALOR SA BRAD
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin Avizul nr.
3416155/17.03.2010 al ANRSC Bucureşti a avizat modificarea preŃurilor locale
pentru producerea, transportul şi distribuŃia energiei termice pe bază de păcură,
prestator fiind SC Acvacalor SA Brad.
Întrucât în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 325/2006
autorităŃile locale sunt obligate să aprobe preŃurile locale avizate de către ANRSC
Bucureşti, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
preŃurilor locale pentru producerea, transportul şi distribuŃia energiei termice livrată
de către SC ACVACALOR SA BRAD după cum urmează:
- pentru agenŃi economici:
493,47 lei/ Gcal
(fără TVA)
- pentru populaŃie
587,23 lei / Gcal
(cu TVA)
A propus modificarea preŃului local pentru producerea, transportul şi
distribuŃia energiei termice pe bază de păcură începând cu data de 1 mai 2010.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului
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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 Radovici Emilian Teofil întreabă de ce nu se aprobă acest
tarif cu una, două luni înainte de începerea furnizării energiei termice avându-se în
vedere şi preŃul la păcură care variază de la o lună la alta.
Doamna secretar Epure Agnes precizează că demersurile pentru avizarea
noului tarif au început încă din toamna 2009 când s-a fundamentat noul tarif de către
SC Acvacalor SA şi a fost trimis spre avizare la ANRSC Bucureşti. Tariful avizat
este mai mic decât cel propus după cum rezultă din Avizul de mai sus.În
conformitate cu prevederile Legii 325/2006 autorităŃile publice locale sunt obligate
să aprobe preŃurile avizate de către ANRSC Bucureşti iar o copie a hotărârii
Consiliului local trebuie transmisă operativ la ANRSC, pentru evidenŃă şi luare la
cunoştinŃă.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor
Publice 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. 44/2010 privind aprobarea preŃului local pentru
producerea, transportul şi distribuŃia energiei termice livrată de către SC
ACVACALOR SA BRAD.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind vânzarea prin
licitaŃie publică a suprafeŃei de 1916 mp. de teren situat în municipiul Brad str.
Abatorului nr. 1.
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 pe str. Abatorului nr. 1,
municipiul Brad deŃine o suprafaŃă de teren de 1916 mp. proprietatea privată a
localităŃii. Acest teren a fost concesionat SC JASPIS SRL BRAD care a construit pe
terenul concesionat o clădire şi mai multe anexe.
Întrucât societatea a intrat în faliment DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice
Locale, a scos la licitaŃie construcŃiile, câştigătorul licitaŃiei fiind SC FABRI SRL.
În condiŃiile în care proprietarul construcŃiilor este o societate, iar terenul este
proprietatea privată a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus vânzarea
prin licitaŃie publică a suprafeŃei susmenŃionate.
În acest sens a comandat un Raport de evaluare a terenului la SC DOREVAL
SRL DEVA.
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În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus însuşirea Raportului de
evaluare, în articolul 3 conform acestui raport a propus preŃul de pornire al licitaŃiei
de 111.100 lei fără TVA echivalent a 26.819 euro.
În articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea Caietului de sarcini
pentru desfăşurarea licitaŃiei publice şi în articolul 5 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 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 Mureş Mihai propune ca din Comisia de licitaŃie să facă
parte doamna consilier local Benea Răpcău AncuŃa – propunere aprobată cu
unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr. 45/2010 privind vânzarea prin licitaŃie publică a suprafeŃei
de 1916 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Abatorului nr. 1.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea terenului
proprietatea Statului Român din intravilanul localităŃii în proprietatea
actualului proprietar al locuinŃei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991
republicată .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea domnului
Dineş Loghin din Canada transmisă InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara şi
transmisă Primăriei municipiului Brad prin adresa nr. 12128/15.12.2009, prin care
susnumitul solicită trecerea terenului în suprafaŃă de 24,5 mp. proprietatea Statului
român atribuit în folosinŃă, odată cu cumpărarea casei, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus trecerea acestei suprafeŃe de teren din proprietatea
Statului român în proprietatea susnumitului.
Terenul în suprafaŃa menŃionată mai sus s-a atribuit domnului Dineş Loghin
în folosinŃă îndelungată pe durata existenŃei construcŃiei potrivit Deciziei nr.
147/5.11.1990 odată cu cumpărarea casei situată în Brad str. Vânătorilor nr. 8,
conform contractului de vânzare cumpărare nr. 1093/05.02.1991.
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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 consilier Ciur Gheorghe întreabă dacă nu cumva curtea casei
respctive este mai mare de 24,5 mp şi dacă da întreabă ce regim are acest teren.
Doamna secretar Epure Agnes precizează că indiferent ce suprafaŃ are curtea
respectivă nu se poate trece în proprietatea actualului proprietar al locuinŃei decât
numai suprafaŃa de teren care este prevăzută în Decizia 147/5.11.1990, decizie
obŃinută de la Arhivele NaŃionale. Mai precizează că această hotărâre va fi transmisă
la InstituŃia Prefectului JudeŃul Hunedoara împreună cu toate actele care au stat la
baza adoptării ei pentru a fi emis Ordinul Prefectului.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea nr. 46/2010 privind trecerea terenului proprietatea Statului
Român din intravilanul localităŃii în proprietatea actualului proprietar al
locuinŃei conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind darea în folosinŃă
gratuită a Bazei Sportive de pe str. Morii – AsociaŃiei Sportive ,,Metalul
Crişcior” .
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.
7/12.04.2010 a AsociaŃiei Sportive „Metalul Crişcior” prin care se solicită
concesionarea sau darea în folosinŃă gratuită a terenului pe care este amplasată baza
sportivă a acestei asociaŃii a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
darea în folosinŃă gratuită a Bazei Sportive de pe str. Morii – AsociaŃiei Sportive ,,
Metalul Crişcior” pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 01.05.2010
Mai precizează că Baza Sportivă a mai fost dată în folosinŃă gratuită AsociaŃiei
Sportive „METALUL Crişcior” în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului
Brad nr. 64/2005 pe o perioadă de 5 ani.
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. 47/2010 privind darea în folosinŃă gratuită a Bazei Sportive de
pe str. Morii – AsociaŃiei Sportive ,,Metalul Crişcior”.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru sprijinirea Programului
,,Biblionet – lumea în biblioteca mea” la Biblioteca municipiului Gheorghe
Pârvu 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 Biblioteca JudeŃeană ,,Ovid
Densuşianu” Deva prin adresa nr. 6114/09.04.2010 face cunoscut că această
bibliotecă împreună cu Biblioteca municipală ,,Gheorghe Pârvu” Brad a câştigat
Programul ,,Biblionet – lumea în biblioteca mea”.
Precizează că acest program va funcŃiona pe o perioadă de 5 ani şi are drept
scop facilitarea cetăŃenilor la accesul gratuit la informaŃii prin dezvoltarea unui
sistem de biblioteci moderne, prin dotarea acestora cu calculatoare.
În acest sens Biblioteca ,,Ovid Densuşianu” Deva solicită adoptarea unei
hotărâri prin care Consiliul local al municipiului se angajează să suporte costurile
instalării calculatoarelor şi amenajarea unui spaŃiu adecvat în cadrul Bibliotecii
,,Gheorghe Pârvu” din Brad.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre pentru sprijinirea
Programului ,,Biblionet – lumea în biblioteca mea” la Biblioteca municipală
Gheorghe Pârvu 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 consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că noi avem un fond de
literatură tehnică şi beletristică de o valoare inestimabilă, care este înstrăinată.
Precizează că ar fi bine dacă s-ar face demersuri în vederea recuperării.
Domnul primar Florin Cazacu solicită acordul domnilor consilieri ca în
numele Consiliului local dumnealui să solicite PoliŃiei şi Procuraturii să facă
cercetări cu privire la activele şi patrimoniul EM Barza. Mai precizează că a reuşit să
preia Laboratorul din Gura Batza şi urmează să preia Biblioteca din Gura Barza.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian solicită domnilor consilieri acordul
ca una dintre reprezentantele Bibliotecii Gheorghe Pârvu care este prezentă în sală să
prezinte acest proiect. Astfel doamna bibliotecar Angela Ruda prezintă pe scurt în ce
constă implementarea programului Biblionet în municipiul Brad.
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că după implementarea acestui
program doreşte stabilirea unei relaŃii cetăŃean – bibliotecă prin intermediul unui link
care să poată fi accesat oricând, ca doritorii de carte să ştie la orice oră ce cărŃi le
poate pune biblioteca la dispoziŃie.
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.48/2010 pentru sprijinirea Programului ,,Biblionet – lumea
în biblioteca mea” la Biblioteca municipiului Gheorghe Pârvu 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 propunerea
făcută de către Consiliul de AdministraŃie al Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu”
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 acestui colegiu pe lunile ianuarie şi februarie 2010 în sumă
totală de 5765,55 lei .
Mai precizează că în articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus decontarea
drepturilor băneşti de către Centrul bugetar nr.2 Brad numai după virarea sumelor
din bugetul local al municipiului Brad.
MenŃionează că decontarea transportului pentru personalul didactic şi didactic
auxiliar se face în baza art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic cu modificările şi completările ulterioare, iar personalului nedidactic
decontarea se face potrivit art. 51 din Contractul colectiv de muncă unic la nivelul
Inspectoratului Şcolar al judeŃului Hunedoara pe 2009-2010.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier 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.
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Serviciului Buget, FinanŃe, Contabilitate, Impozite şi Taxe
Locale din 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.49/2010 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea
de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind înfiinŃarea

Serviciului de gestionare a deşeurilor 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.
6719/20.04.2010 al Serviciului public de gospodărire comunală din subordinea
Consiliului local Brad, din care rezultă că obiectivul de investiŃii ECO Brad ,,StaŃie
selectare, transfer şi platformă de compostare” în municipiul Brad realizat în cadrul
Programului Phare 2004 – Schema de investii pentru proiecte mici de gestionare a
deşeurilor s-a finalizat în cursul lunii aprilie 2010, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus înfiinŃarea ,,Serviciului de gestionare a deşeurilor” în
municipiul Brad.
Serviciul de gestionare a deşeurilor presupune gestionarea deşeurilor colectate
prin operatorul licenŃiat (SC RETIM BRAD), selectarea deşeurilor, compostarea
acestora pe categorii cu ajutorul platformei de compostare din dotarea serviciului
precum şi exploatarea şi întreŃinerea staŃiei de selectare, transfer şi compostare a
platformei din dotare.
Serviciul de gestionare a deşeurilor va funcŃiona sub autoritatea Consiliului
local Brad prin autofinanŃare, în gestiune directă pe o perioadă de cel puŃin 5 ani
conform Contractului de finanŃare RO 2004/016/772.04.01.04.01.01.57 în cadrul
Programului Phare 2004 şi a Studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea
Consiliului local Brad nr. 43/2006.
Pentru buna funcŃionare a serviciului a propus aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare a acestuia, structura de personal necesară prin Organigrama
şi Statul de funcŃii precum şi predarea în administrare a utilajelor care fac parte din
domeniul public al localităŃii.
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
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publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile precizează că în cursul zilei de astăzi s-a
pus sub tensiune linia tehnologică dar la prima cuplare a căzut protecŃia.
Mai precizează că acest serviciu nu are personalitate juridică, că funcŃionează
în subordinea Consiliului local, cu buget de venituri şi cheltuieli propriu, fără profit.
Acest serviiu este un ansamblu de activităŃi şi acŃiuni de utilitate şi de interes public,
având drept scop furnizarea de servicii de gestionare a deşeurilor pentru cetăŃenii
municipiului Brad şi ai comunelor partenere Crişcior şi RibiŃa.
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.50/2010 privind înfiinŃarea Serviciului de gestionare a

deşeurilor în municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului local Brad nr. 16/2010 privind aprobarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2010.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că întrucât s-a înfiinŃat Serviciul de
gestionare a deşeurilor în municipiul Brad prin autofinanŃare, funcŃionând cu un
buget de venituri şi cheltuieli propriu fără profit, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus completarea Hotărârii Consiliului local nr. 16/2010
privind aprobarea bugetului municipiului Brad cu încă o Anexă care cuprinde de fapt
bugetul acestui serviciu.
Bugetul de venituri şi cheltuieli este întocmit pe anul 2010 pentru o perioadă
de 6 luni experimental începând cu data de 1 iulie 2010, conform Anexei la proiectul
de hotărâre, cuprinzând atât veniturile estimate cât şi cheltuielile în sumă de 99720
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
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publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
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. 51/2010 pentru completarea Hotărârii Consiliului local
Brad nr. 16/2010 privind aprobarea bugetului municipiului Brad pe anul 2010.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind completarea
inventarului domeniului public 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 Procesul verbal
de recepŃie finală nr. 6308/13.04.2010 a obiectivului ECO Brad – StaŃie de selectare
şi transfer şi platformă de compostare a deşeurilor în municipiul Brad şi localităŃile
partenere Crişcior şi RibiŃa executate în baza unor contracte de lucrări cu SC UVE
CONSTRUCT SRL ARAD în asociere cu SC EURITEH SRL ORADEA şi SC
BIOENERGY INDUSTRY SRL MIHĂILEŞTI jud. Giurgiu, a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus completarea inventarului domeniului public al
municipiului Brad cu acest obiectiv.
MenŃioneză că obiectivul este situat în Brad pe str. Avram Iancu, are o valoare
de inventar de 3.503.719,62 lei şi se compune dintr-un imobil - hală care are în
dotare - utilaje de aerare, tocător, utilaje cernere, motostivuitor, încărcător frontal
multifuncŃional, containere metalice, transportor cu bandă înclinată, ciur rotativ,
bandă transportoare TBI 5x1200, bandă cu separare magnetic, bandă de selectare cu
cabină, prescontainer 24 mc., presă balot, perforator PET, precum şi un drum de
acces şi un cântar modular.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
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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.52/2010 privind completarea inventarului domeniului
public al municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind înfiinŃarea
Serviciului public pentru administrarea „Muzeului Aurului Brad”, patrimoniu,
monumente istorice, colecŃii brădene şi turism din municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea
sa de iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere numeroasele
elemente de patrimoniu cultural, monumente istorice, colecŃii locale şi potenŃial
turistic al municipiului Brad, coroborat cu obiectivele unor ONG-uri din municipiul
Brad care au drept scop identificarea , păstrarea, conservarea şi promovarea
patrimoniului cultural, a valorilor spirituale şi materiale legate de exploatările
miniere şi viaŃa comunităŃilor miniere din Brad şi łara Zarandului, a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus înfiinŃarea Serviciului public pentru
administrarea „Muzeului Aurului Brad” patrimoniu, monumente istorice, colecŃii
brădene şi turism din municipiul Brad.
Mai precizează că Serviciul va funcŃiona sub autoritatea Consiliului local al
municipiului Brad prin autofinanŃare, în gestiune directă şi va fi un deziderat realizat
pentru cetăŃenii municipiului Brad unde exploatările miniere aurifere au dăinuit de
peste 2000 de ani pentru care stau mărturie multe dovezi scrise, nescrise şi obiecte
care trebuie să fie puse în valoare pentru generaŃiile prezente şi viitoare.
Pentru buna funcŃionare a serviciului a propus aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcŃionare a acestuia, structura de personal necesară prin Organigrama
şi Statul de funcŃii precum şi lista bunurilor care fac parte din domeniul public al
localităŃii şi vor fi date în administrarea acestui serviciu.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că trebuie să fie organizată o
colecŃie a brădenilor, că trebuie să ne înregistrăm cu titulatura „Muzeul Aurului”
care să aparŃină comunităŃii locale, să nu poată fi înstrăinată niciodată. Precizează că
va solicita Ministerului Culturii – ColecŃia de exponate miniere de la Mina Barza.
MenŃionează că oraşul nostru trebuie să aibă un Centru de informare turistică.
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Doamna consilier Sim Mihaela precizează că proiectul de hotărâre este foarte
bine-venit.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel precizează de asemenea că proiectul de
hotărâre este binevenit dar nu va putea funcŃiona imediat dar şi dumnealui insistă să
se facă demersuri pentru a se prelua ce a mai rămas din colecŃia muzeului.
Domnul primar precizează că exponatele de minerale se află la Casa de
Cultură iar exponatele de aur se află la Trezorerie.
Domnul consilier Groza Liviu precizează că ar fi bine dacă s-ar putea asigura
accesul la Biserica din piatră şi Treptele Romane cu auto de la Ruda Brad pentru a
putea fi vizitate.
Domnul primar precizează că se vor lua măsuri pentru a se face drumul, chiar
a luat legătura cu o firmă care să execute această lucrare.
Mai precizează că ar fi bine dacă ar trece şi Gara CFR în domeniul public al
municipiului Brad pentru a se putea organiza în interiorul ei un muzeu al łării
Zarandului fiindcă şi aşa este nejustificată pentru un monument istoric.
Domnul primar mai precizează că ar mai trebui să se amplaseze un panou
pentru a-şi putea lăsa impresiile turiştii care trec prin Brad şi care doresc să viziteze
Muzeul Aurului.
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.53/2010 privind înfiinŃarea Serviciului public pentru
administrarea „Muzeului Aurului Brad”, patrimoniu, monumente istorice,
colecŃii brădene şi turism din municipiul Brad.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 6560/2010 a
consilierului juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul
instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte - prin care se aduce la
cunoştiinŃa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi în
care este citat Consiliul local al municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat
act.
Se trece la următorul punct şi anume:
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- Adresa nr. 513/2010 a SC APAPROD SA DEVA – Filiala Brad prin care
este prezentată sutuaŃia datoriilor chiriaşilor din fondul locativ administrat de SC
Acvacalor SA Brad , de care domnii consilieri au luat act. Domnul primar precizează
că este pentru ultima dată când mai acceptă sistarea apei în municipiul Brad. Solicită
ca societatea să găsească alte soluŃii pentru ca beneficiarii serviciului să-şi plătească
datoriile.
Domnul primar solicită domnilor consilieri acordul pentru a se discuta adresa
Bisericii Greco Catolice Brad, deoarece în sală se află preotul paroh – domnul Tâncu
Ioan.
Domnii consilieri sunt de acord şi se trece la discutarea Adresei nr.2/2010 a
Parohiei Romana Unită cu Roma, Greco – Catolică Brad prin care se solicită
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reconfirmarea acordării în folosinŃă gratuită a celor 460 mp teren atribuiŃi prin HCL
nr. 70/2003 pentru construirea unei biserici greco-catolice în municipiul Brad. În
urma discuŃiilor purtate domnii consilieri precizează că acel spaŃiu nu mai poate fi
atribuit Bisericii Greco-Catolice deoarece acolo se mai pot construi blocuri pentru
tineri ANL, urmând ca în cel mai scurt timp să fie identificată o altă locaŃie unde să
se poată construi acest lăcaş de cult.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că dumnealui nu are nimic împotriva
construirii unui lăcaş de cult în municipiul Brad, este chiar încântat de proiect dar nu
se pretează în momentul de faŃă construirea unui lăcaş de cult pe amplasamentul dat
înainte de 2003.
Îl întreabă pe domnul preot care este sursa veniturilor pentru construirea
bisericii.
Domnul Tâncu Ioan – preot paroh precizează că, cheltuielile materiale vor fi
suportate în cea mai mare parte de Episcopia Lugojului în nici un caz de enoriaşi.
- Adresa nr. 2473/2010 a AdministraŃiei Bazinale de Apă Crişuri Oradea
– pentru aviz de principiu pentru emiterea Certificatului de Urbanism în vederea
întocmirii faza PUZ , „Acumulare Mihăileni – Strămutare gospodării PoeniŃa 2
Brad”, de care domnii consilieri au luat act şi dau aviz de principiu în vederea
eliberării avizului.
- Adresa nr. 4/2010 a SC ARMATA AURUL BRAD prin care se solicită
sprijin pentru amenajarea stadionului care se află într-o stare avansată de uzură şi
prezintă un real pericol de accidentare pentru spectatori de care domnii consilieri au
luat act. Domnul primar a precizat că s-a luat deja legătura cu o societate în vederea
achiziŃionării a 400 de scaune din plastic la un preŃ relativ mic.
- Referatul nr. 6009/2010 a Biroului urbanism amenajarea teritoriului
prin care se propune iniŃierea unui proiect de hotărâre privind înfiinŃarea şi crearea
de străzi noi în Zona PoeniŃa unde se construiesc un număr de 29 de locuinŃe pentru
strămutarea locuitorilor de la investiŃia Acumulare Mihăileni de care domnii
consilieri au luat act şi propun Comisiei de specialitate a Consiliului local al
municipiului Brad să vină cu propuneri concrete.
- Aererea nr. 3153/2010 a domnului Duşan Ioan Dan prin care revine cu un
plan de situaŃie refăcut în completarea cererii nr. 3153 privind solicitarea de
acordare de teren pentru construirea a două baterii a două garaje în Brad, str.
LibertăŃii în spatele blocurilor C2, C3 de care domnii consilieri au luat act şi în urma
discuŃiilor purtate s-a stabilit ca , Comisia de specialitate din cadrul Consiliului local
al municipiului Brad să vină luna viitoare cu soluŃii concrete.
- Cererea nr. 3619/2010 a domnului Cioară Cristian Nicolae prin care
solicită închirierea unui teren în suprafaŃă de 2mp, pentru amplasarea unui dozator în
zona sediului AdministraŃiei Financiare de care domnii consilieri au luat act şi în
urma discuŃiilor purtate s-a stabilit ca Comisia de specialitate din cadrul Consiliului
local să stabilească locaŃia.
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- Actul de parcelare privind extrasul
consilieri au luat act.

CF nr.60828,

de care domnii

- Adresa nr. 32/2010 a SC DANIR PREST SRL BRAD prin care se
solicită reanalizarea posibilităŃii concesionării terenului în acelaşi scop, conform
proiectului de execuŃie depus în luna mai 2006 şi conform acordului de principiu, de
care domnii consilieri au luat act.Nu sunt de acord cu cele solicitate precizând că
acest teren va avea o altă destinaŃie şi anume pentru amplasarea unui panou
publicitar rotativ.
- Adresele nr. 1173, 1174, 1175, 1176, 1177 ale Colegiului NaŃional ,,Avram
Iancu” Brad.
Adresa nr. 1173/2010 prin care se aduce la cunoştinŃa Consiliului local că în
perioada aprilie –iunie 2010 Colegiul NaŃional Avram Iancu Brad are în vedere
realizarea unor achiziŃii publice solicitând acordul suplimentării suportului financiar
cu un fond de până la 15000 lei din venituri proprii de care domnii consilieri au luat
act şi sunt de acord.
Adresa nr. 1174/2010 prin care este informat Consiliul Local al municipiului
Brad că în perioada 20-22 mai Colegiul NaŃional Avram Iancu Brad are în program
organizarea sărbătorii anuale a şcolii „Maial” 2010, de care domnii consilieri au luat
act.
Adresa nr. 1175/2010 prin care se aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri
faptul că în perioada noiembrie –decembrie 2009 şi ianuarie a-aprilie 2010 s-a
asigurat cazarea muncitorilor care lucrează la construirea Blocului ANL cu
precizarea că nu a fost achitat nimic din costul cazării muncitorilor fapt pentru care
se solicită sprijin pentru obŃinerea cheltuielilor acestor muncitori de care domnii
consilieri au luat act. Domnul primar precizează că în săptămâna26.-30.04.2010 vor
primi cca 10 000 lei de la operatorul ANL.
Adresa nr. 1176/2010 prin care se propune înlocuirea instalaŃiei de distribuŃie
a agentului termic în spaŃiul Cantina Şcolară cu o instalaŃie aparentă, folosind
conducte preizolate cu precizarea că bugetul estimat al acestei lucrări este de 30.00040.000 lei. Se solicită analizarea situaŃiei existente şi posibilitatea finanŃării
reabilitării instalaŃiei termice, de care domnii consilieri au luat act. Domnul primar
solicită SC Apaprod SA să ia legătura cu conducerea Colegiului şi să rezolve
situaŃia.
Adresa nr.1177/2010 prin care se informează Consiliul Local că în perioada
aprilie- mai 2010, trebuie organizată testarea psihologică a cadrelor didactice şi a
personalului didactic auxiliar înregistrat la Centrul de ExecuŃie Bugetară nr.2 Brad
şi se solicită sprijin financiar pentru susŃinerea acestei proceduri de care domnii
consilieri au luat act şi nu sunt de acord cu acest sprijin financiar precizând că aşa
cum şi-au făcut cadrele didactice de la Şcoala Generală Mircea Sântimbreanu
suportând fiecare contravaloarea testării tot aşa pot să facă şi cadrele didactice de la
Colegiu.
Domnul primar Florin Cazacu solicită ca de acum încolo la astfel de adrese să
fie prezentat şi un punct de vedere al comisiei de specialitate a Consiliului local .
18

Se trece la următorul punct înscris şi anume:DIVERSE.
Domnul primar Florin Cazacu solicită acordul pentru a prezenta Scrisoarea
deschisă cu privire la MoŃiunea de interzicere a cianurii în minerit propusă spre
votare în Parlamentul European în data de 5 mai 2010. După prezentarea acestei
Scrisori deschise domnul primar solicită domnilor consilieri acordul de a semna
pentru respingerea fermă şi imediată a acestei iniŃiative de către Parlamentul
European.
Domnul consilier Groza Liviu solicită o maşină cu criblură şi două bănci
pentru biserică.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că vor ajunge la Ruda Brad şi
maşina cu criblură şi cele două bănci în cel mai scurt timp, cca două zile.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 27.04.2010.
Brad, 27.04.2010.

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Kiszely Fabius Tiberiu

Secretar
EPURE AGNES
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