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         R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
   CONSILIUL LOCAL
   MUNICIPIUL BRAD

PROCES-VERBAL
încheiat azi 27 aprilie   2012 cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului local al municipiului Brad

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data
de 27 aprilie  2012 s-a făcut în data de 23.04.2012 prin Dispoziţia nr. 238/23.04.2012
emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi art.68 (1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa 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 invitaţiile în data de 23.04.2012, conform tabelului
existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.

La şedinţă au fost prezenţi 16 consilieri locali din toţi  cei 17 consilieri locali în
funcţie, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu fiind absent motivat.

A  mai  participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan, angajaţi
ai aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăţeni ai municipiului Brad.

În calitate de invitaţi au participat domnul Jurca Florin – manager al Spitalului
municipal Brad şi domnul Verdeş Laurenţiu – director economic al Spitalului municipal
Brad.

Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela -
secretar al municipiului Brad.

Doamna secretar Galea Mirela - declară deschise lucrările şedinţei, considerând-o
legal constituită şi îi invită pe toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia imnul
naţional al României.

Doamna secretar Galea Mirela supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
ordinare din data de 29 martie  2012  care se aprobă  cu unanimitate de voturi.

În continuare doamna secretar Galea Mirela îl invită pe domnul preşedinte de şedinţă
să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinţei.
           Nemaifiind alte discuţii domnul preşedinte de şedinţă îl roagă pe domnul primar să
dea citire proiectului ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2012 – iniţiat de primarul municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I
2012 a bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului
local Brad – iniţiat de primarul municipiului Brad.

3.Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Brad cu Consiliul
Judeţean Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul
Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul
Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” – iniţiat de primarul municipiului Brad.
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4.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local
al municipiului Brad pentru a face parte din Consiliul etic al Spitalului municipal Brad –
iniţiat de primarul municipiului Brad.

5. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ
la nivelul municipiului Brad judeţul Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului Brad.

6.Informarea nr.6206/20.04.2012 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul local al municipiului Brad este parte.

7. Raportul Compartimentului audit privind plata unor sume prevăzute în
titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul
bugetar.

8. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- cererea nr.5770/10.04.2012 a Asociaţiei de proprietari Zarandul
- adresa nr. 664/06.04.2012 a Consiliului local al comunei Brănişca
9. Diverse

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea sau
completarea  Proiectului Ordinii de zi.

Domnul primar Florin Cazacu solicită completarea Ordinii de zi cu următoarele:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad

nr. 40/2012 privind  închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public al
municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere– iniţiat de primarul
municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea  Consiliului
local Brad nr.135/2011 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
Spitalul municipal Brad– iniţiat de primarul municipiului Brad.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente
personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de
domiciliu la locul de muncă  în municipiul Brad şi retur– iniţiat de primarul municipiului
Brad.

4. Cererea nr.1/23.04.2012 a Asociaţiei proprietarilor de terenuri Ruda -
Valea Brad.

5. Adresa nr. 1218/23.04.2012 a Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad.
Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului Ordinii de

zi, domnul preşedinte de şedinţă îl supune aprobării cu completările făcute şi cu
unanimitate de voturi este aprobat.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2012.

Domnul  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
6152/19.04.2012 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale prin
care se propune majorarea  veniturilor cu suma de 740 mii lei proveniţi din sumele alocate
în baza contractului de finanţare, pentru Programul construcţiilor de locuinţe sociale
destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, derulat conform
OUG nr. 74/2007, a  iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus  rectificarea
bugetului municipiului Brad pe anul 2012.

În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2012 se stabileşte în
sumă de 17323 mii  lei  atât la venituri cât şi la cheltuieli .
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Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 se majorează cu suma de 740
mii lei  la  capitolul bugetar 39.02 –  ,,Venituri din valorificarea unor bunuri”.

Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2012 se majorează cu suma de 740
mii lei  la  capitolul bugetar 70.02 - ,,Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că această sumă  este doar o parte
din ceea ce va urma, menţionând că în acest an Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului a alocat  suma de 2.222 mii lei pentru realizarea obiectivelor de investiţii în
construcţia de locuinţe sociale ceea ce asigură terminarea locuinţelor sociale de la
Şteampurile Vechi.

Domnul  preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul  Serviciului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.

 Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.46/2012 privind rectificarea
bugetului municipiului Brad pe anul 2012.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetare pe trimestrul I 2012 a bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului local Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de iniţiator.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu prevederile art. 49
alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre
aprobarea Consiliului local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe
lângă execuţia bugetară a anului precedent, fapt pentru care a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Brad şi a
instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului local Brad.

În articolul 1 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare a
bugetului local al municipiului Brad pe trimestrul I 2012,  după cum urmează:

- la venituri în sumă de 4.731.682 lei din care la secţiunea de funcţionare 4.089.365
lei, iar la secţiunea de dezvoltare 642.317 lei

-  la cheltuieli în sumă de 4.026.461 lei, din care la secţiunea de funcţionare
3.647.672 lei şi la secţiunea de dezvoltare 378.789 lei
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- şi un excedent bugetar  de  705.221 lei
În articolul 2 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea execuţiei bugetare a

instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii  pe trimestrul I 2012 după
cum urmează:

-  la venituri în sumă de 2.391.255 lei toate la secţiunea de funcţionare
-  la cheltuieli în sumă de 2.538.720 lei, din care la secţiunea de funcţionare

2.515.681 lei şi la secţiunea de dezvoltare 23.039 lei
- şi  un deficit bugetar de 147.465 lei, datorită faptului că plăţile au fost efectuate şi

din excedentul bugetar al anului 2011.
           Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.

Domnul  preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Serviciului buget, finanţe, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.

  Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.47 /2012 privind aprobarea execuţiei
bugetare pe trimestrul I 2012 a bugetului municipiului Brad şi ale instituţiilor şi
serviciilor subordonate Consiliului local Brad .

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind asocierea municipiului
Brad cu Consiliul Judeţean Hunedoara, precum şi cu unele unităţi administrativ
teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.

Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin adresa nr. 2111/14.03.2012
Consiliul Judeţean Hunedoara, a solicitat municipiului Brad, precum şi celorlalte unităţi
administrativ teritoriale din judeţ, asocierea în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.

Înfiinţarea acestei asociaţii intercomunitare între unităţile administrativ teritoriale are
drept scop gestionarea, în conformitate cu legislaţia ţării noastre şi cu legislaţia europeană
a animalelor cu şi fără stăpân din judeţul nostru.

Faţă de cele de mai sus, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
asocierea municipiului Brad cu Consiliul Judeţean Hunedoara şi cu unele unităţi
administrativ teritoriale, datorită faptului că această problemă a fost pe larg dezbătută în
întregul judeţ şi consider că este necesar a se adopta o politică unitară în acest sens.
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Asocierea municipiului Brad cu Consiliul Judeţean Hunedoara în cadrul acestui
serviciu public oferă avantajul suportării integrale a cheltuielilor aferente activităţii de
gestionare a animalelor fără stăpân din bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara, care are
prevederi acoperitoare în acest sens.

Astfel bugetul local va fi degrevat de cheltuielile cu utilităţile adăpostului (energie,
apă) cu instrumentaţia medicală, cu salariile personalului, cu hrana animalelor, precum şi
de cotizaţia de membru al asociaţiei.

Municipiul Brad va contribui la baza materială a asociaţiei cu adăpostul autorizat, cu
pistolul şi dotările pentru capturare, pe bază de contracte de comodat.

În articolul 2 al proiectului de hotărâre s-a propus aprobarea Actului constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Judeţean pentru ocrotirea
animalelor fără stăpân”.

Totodată s-a propus împuternicirea domnului Cazacu Florin – primarul municipiului
Brad să semneze Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară
,,Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” şi  numirea unui reprezentant
al Consiliului local al municipiului Brad în Adunarea Generală a Asociaţiei.

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că în şedinţa ordinară din luna anterioară
s-a discutat suficient acest subiect că, domnul viceprimar Circo Aurel Vasile a fost prezent
la  şedinţa Consiliului Judeţean Hunedoara şi trebuie să se dea crezare celor prezentate.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că şi în acest moment în Statutul asociaţiei
nu este prevăzută suma pentru cotizatie.

Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel precizează că la semnarea asocierii, municipiul
Brad nu se angajează să achite cotizaţie, să se scrie în dreptul cotizaţiei „zero lei”.

Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizează că din câte ştie dumnealui din
69 de unităţi administrativ teritoriale ale judeţului Hunedoara doar 14 au aderat la această
Asociaţie.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că îndoiala este din mai multe părţi, că
dumnealui subscrie la cotizaţie „zero” şi  a nu se aduce câini la adăpostul pe care-l are
Bradul din alte unităţi administrativ teritoriale.

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că în data de 05.04. 2012 a avut
loc Adunarea Constitutivă a Asociaţiei, că sunt 15 membrii fondatori, că în zona I din care
face parte şi municipiul Brad, oraşul Simeria are membru în Adunarea Generală a
Asociaţiei, că finanţarea este exclusivă a Consiliului Judeţean Hunedoara, că, cotizaţie are
doar Consiliul Judeţean Hunedoara iar celelalte unităţi administrativ teritoriale vor
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participa doar cu patrimoniu şi această asociere nu va influenţa Bugetul de venituri şi
cheltuieli a municipiului Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă propune ca din Adunarea Generală a Asociaţiei să facă
parte domnul consilier Podaru Vasile – propunere aprobată cu 15 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Kiszely Fabius Tiberiu), 1 consilier nu votează- Podaru Vasile.

Domnul  preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.48/2012 privind asocierea
municipiului Brad cu Consiliul Judeţean Hunedoara, precum şi cu unele unităţi
administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără
stăpân” .

 Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului local al municipiului Brad pentru a face parte din
Consiliul etic al Spitalului municipal Brad.

Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că prin adresa nr.1552/05.04.2012 Spitalul
municipal Brad solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului
Brad pentru a face parte din Consiliul etic al instituţiei mai sus menţionate.

Precizează că atribuţiile Consiliului etic sunt cele prevăzute în art. 4 al Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 1209/2006 adică de a analiza cazurile de încălcare a normelor de
conduită în relaţia pacient–medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în
unitatea sanitară, de a verifica conduita personalului medico sanitar şi auxiliar, de a sesiza
organele statului dacă se constată încălcări ale codului de deontologie medicală, de a
analiza sesizările pacienţilor referitoare la actul medical, de a veghea la respectarea
demnităţii umane şi de a propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor
îngrijirilor medicale.

Faţă de cele de mai sus a  iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Brad pentru a face parte
din Consiliul etic al  Spitalului municipal Brad.
           Domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.

Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel propune ca din Consiliul etic al Spitalului
municipal Brad să facă parte domnul consilier Ciur Gheorghe- propunere aprobată cu 15
voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat (Kiszely Fabius Tiberiu), 1 consilier nu votează-
Ciur Gheorghe.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că scopul acestui Consiliu este de ţine
atenţia asupra relaţiei medic-pacient.
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Domnul preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.

Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.49/2012 privind desemnarea
unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Brad pentru a face parte din
Consiliul etic al Spitalului municipal Brad.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind constituirea Consiliului
Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Brad, judeţul Hunedoara .

Domnul  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
5681/09.04.2012 al Serviciului de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al
municipiului Brad prin care se solicită constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al
municipiului Brad, judeţul Hunedoara, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus în conformitate cu prevederile art. 103 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, constituirea unui Consiliu Consultativ format din 9
membri.

Potrivit acestei legi, din comisie a propus să facă parte consilieri locali, cadre
didactice, medici, întreprinzători, funcţionari, care vor sprijini activitatea Serviciului de
asistenţă socială în rezolvarea problemelor privind protecţia familiei şi a copilului din
municipiul Brad.

Totodată a propus aprobarea unui Regulament de organizare şi funcţionare al acestei
Comisii Consultative.

Domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.

Domnul  preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.

Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.50/2012 privind constituirea
Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Brad judeţul Hunedoara.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 40/2012 privind  închirierea prin licitaţie publică a unor
spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase
sezoniere .

Domnul  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar  Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de iniţiator.
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere cererea nr.
5905/13.04.2012 a numitei Frăţilă Sîmziana Romelia – întreprindere individuală, prin care
solicită  închirierea suprafeţei de 8 mp. teren în vederea amenajării unei terase sezoniere în
municipiul Brad pe str.  Independenţei adiacent spaţiului comercial deţinut cu chirie, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus modificarea Hotărârii Consiliul local
Brad nr. 40/2012 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public
al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase sezoniere, în sensul completării
anexei la această hotărâre cu amplasamentul solicitat.

Menţionează că această terasă a funcţionat şi în anii anteriori pe acelaşi
amplasament, doar că  spaţiul comercial adiacent terasei a fost deţinut de altă persoană.

Caietul de sarcini şi comisia în vederea organizării licitaţiei rămân cele aprobate prin
HCL nr. 40/2012.
            Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.

Domnul  preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.

 Nefiind  discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat
(Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.51/2012 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr. 40/2012 privind  închirierea prin licitaţie publică a unor
spaţii din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase
sezoniere .

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea art.1 din
Hotărârea  Consiliului local Brad nr.135/2011 privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii pentru Spitalul municipal Brad.

Domnul  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului  primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive  în calitatea sa de
iniţiator.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
1753/18.04.2012 a Spitalului municipal Brad prin care solicită modificarea postului vacant
de medic rezident anul III specialitatea dermato-venerologie de la poziţia nr.16 din Statul
de funcţii în sensul transformării acestuia în post vacant de medic rezident anul V
specialitatea medicină de urgenţă  de la compartimentul medici rezidenţi.

Faţă de cele de mai sus a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea Statului de funcţii în sensul transformării postului vacant  de medic rezident
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anul III specialitatea dermato-venerologie în post vacant de medic rezident anul V
specialitatea medicină de urgenţă de la compartimentul medici rezidenţi.
          Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.

Domnul  preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.

 Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre cu  16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Kiszely Fabius Tiberiu) se adoptă Hotărârea nr.52/2012 pentru
modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local Brad nr.135/2011 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul municipal Brad.

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului din învăţământ care solicită cheltuieli de deplasare de la
localitatea de domiciliu la locul de muncă  în municipiul Brad şi retur.

Domnul  preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de iniţiator.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile făcute de
către Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad,  precum şi de
către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad de a deconta
contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului
didactic, care se deplasează de la localitatea de domiciliu la locul de muncă (în municipiul
Brad) şi retur, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea
drepturilor băneşti personalului susmenţionat  în sumă de 12.349,87 lei după cum urmează:

- Grădiniţa ,,Floare de Colţ” Brad  ( martie 2012) - 799  lei
- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad–Şcoala Generală ,,Mircea

Sântimbreanu”(septembrie, octombrie, noiembrie,decembrie 2011, ianuarie, februarie,
martie 2012) - 3813 lei

- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad –Şcoala Generală ,,Horea, Cloşca şi
Crişan” (septembrie, octombrie, noiembrie,decembrie 2011, ianuarie, februarie, martie
2012 ) - 4063,33 lei

- Colegiul Naţional ,,Avram Iancu” Brad (februarie şi martie 2012) - 3674,54 lei
Precizează că în articolul 5 al proiectului de hotărâre a propus decontarea drepturilor

băneşti de către cele două Centre  bugetare  numai după virarea sumelor din bugetul local
al municipiului Brad.

Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,   domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil
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proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de
hotărâre prezentat.

Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită să se stabilească dacă satele aparţinătoare
municipiului Brad sunt considerate „localităţi distincte de municipiul Brad”.

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că există neconcordanţă între
titlul şi conţinutul proiectului de hotărâre în sensul că în titlu se precizează decontul de la
localitatea de domiciliu iar în conţinut decontul de la localitatea de reşedinţă cum dealtfel
este corect solicitând să se facă corecturile în acest sens. Mai precizează că, decontarea sau
plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei
publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de
învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate
autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente
personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare, Consiliul local aprobând cele
solicitate în urma verificării de către Compartimentul Audit Intern din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că trebuie luată o hotărâre permisivă, nu
restrictivă şi unitară iar în ceea ce priveşte cererea doamnei profesoare Voronianu  îi
solicită doamnei auditor Stânga Elena să se deplaseze la Colegiul Naţional „Avram Iancu”
Brad pentru a o reanaliza.

Domnul consilier Radovici Teofil Emilian solicită a se cere punctul de vedere al
Inspectoratului Şcolar al judeţului Hunedoara cu privire la decontul transportului cadrelor
didactice care au localitatea de reşedinţă în satele aparţinătoare municipiului Brad.

Domnul consilier Mureş Mihai solicită amânarea proiectului de hotărâre până la
reglementarea acestei situaţii.

Domnul  preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de
raportul Serviciul buget, finanţe, impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.

 Nemaifiind alte   discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă supune la vot AMÂNAREA  proiectului de hotărâre  şi cu 12 voturi „pentru”, 4
consilieri împotrivă (Circo Aurel Vasile, Suciu Ovidiu, Manea Iosif, Groza Liviu), 1
consilier absent motivat (Kiszely Fabius Tiberiu) SE AMÂNĂ proiectul de hotărâre
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăţământ care
solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă  în
municipiul Brad şi retur.

Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 6206/2012 a consilierului
juridic al Aparatului Permanent al Consiliului local al municipiului Brad privind
cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte - prin
care se aduc la cunoştinţa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanţelor 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 Raportul de audit privind respectarea Legii
nr. 230/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009
privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de
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drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de care domnii consilieri au luat
act.

Se trece la următorul punct şi anume Analizarea şi discutarea unor cereri şi
adrese:

Cererea nr.5770/10.04.2012 a Asociaţiei de proprietari Zarandul  prin care se
solicită asocierea Consiliului local cu asociaţia susamintită în vederea gestionării fondului
cinegetic şi al vânătorii. Domnii consilieri au analizat şi discutat cele două adrese iar în
urma discuţiilor purtate au stabilit că ar fi mai bine dacă s-ar întruni reprezentanţi ai
Asociaţilor de proprietari de terenuri cu reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului
Brad şi cu reprezentanţi ai executivului Primăriei municipiului Brad pentru pentru a analiza
mai pe îndelete aceste solicitări şi pentru a  lua cea mai bună decizie.

Adresa nr. 664/06.04.2012 a Consiliului local al comunei Brănişca prin care
se prezintă hotărârea de consiliu, de care domnii consilieri au luat act.

Cererea nr.1/23.04.2012 a Asociaţiei proprietarilor de terenuri Ruda - Valea
Brad prin care se solicită aprobarea aderării municipiului Brad cu terenurile situate în
extravilanul municipiului din cuprinsul fondului cinegetic Ruda Brad. Se mai solicită şi
împuternicirea reprezentantului municipiului Brad pentru a propune gestionarul faunei
cinegetice din acest fond. Domnii consilieri au analizat şi discutat această adresă odată cu
adresa Asociaţiei de proprietari Zarandul.

Adresa nr. 1218/23.04.2012 a Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad prin care
solicită acordul pentru amplasarea unei cabine demontabile pentru paznicul şcolii,
montarea sistemului de acces în şcoală şi monitorizarea accesului de care domnii consilieri
au luat act şi sunt de acord cu cele solicitate.

Se trece la următorul punct înscris pe Ordinea de zi şi anume DIVERSE.
Domnul delegat sătesc Tomesc Ioan solicită luarea de măsuri pentru adunarea

zecilor şi sutelor de căruţe de vreascuri care se risipesc în pădurea de la Valea Brad şi
pentru realizarea unui teren de fotbal pentru tinerii de la Valea Brad  care distrug curtea
şcolii.

Domnul consilier Mureş Mihai îl întreabă pe domnul viceprimar Circo Aurel Vasile
dacă s-au mai  interesat investitori pentru realizarea sistemului de încălzire în municipiul
Brad şi îi solicită să i-a legătura cu reprezentanţii firmei din Austria pentru a se deplasa
acolo pentru a  vizita o centrală similară.

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că de partea cu Invitaţia se va
ocupa personal şi menţionează că în data de 14 mai 2012 ora10.00 va avea loc prima
licitaţie publică pentru delegarea de gestiune SACET BRAD.
           Menţionează că această licitaţie poate avea loc doar dacă sunt depuse trei oferte
valabile, dacă nu sunt depuse trei oferte valabile se organizează a doua licitaţie pentru care
este obligatorie existenţa a trei oferte eligibile. În caz contrar, după a doua licitaţie eşuată,
se anulează procedura, după care Contractul se poate atribui prin negociere directă.

Domnul consilier Groza Liviu precizează că la Ruda – Brad sunt două deplasări de
mal datorită exploatării pădurii şi mai solicită înlocuirea unui podeţ care deserveşte 5
familii.

Domnul primar Florin Cazacu solicită acordul de principiu pentru amplasarea unui
chioşc cu răcoritoare în Parcul Tineretului din municipiul Brad.

Domnul consilier Mureş Mihai solicită să i se precizeze ce renovări se mai execută la
clădirea Muzeului.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că se amenajează la subsol pentru turişti un
local cu specific de minerit .
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Domnul consilier Manea Iosif precizează că există multe solicitări din partea
localnicilor din Mesteacăn pentru  reabilitarea drumului de la Biserică  în sus.

Nemaifiind alte discuţii domnul preşedinte de şedinţă declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 27.04.2012.

Brad, 27.04.2012.

             PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ
                            Secretar

                         MANEA IOSIF
                                                                                            GALEA  MIRELA


