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

 
PROCES -VERBAL 

încheiat azi 27 mai 2008 cu ocazia şedinŃei ordinare a 
Consiliului local al municipiului Brad 

 
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din 

data de 27 mai 2008 s-a făcut în data de 22.05.2008 prin DispoziŃia nr. 2220/22.05.2008 
emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al. 3 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată. 

DispoziŃia a fost adusă la cunoştinŃa locuitorilor municipiului Brad prin afişare 
la sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj din 
municipiul Brad. 

Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 22.05.2008 conform tabelului 
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte  la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi 17 consilieri locali. 
Au mai participat cei trei delegaŃi săteşti ai satelor aparŃinătoare municipiului 

Brad, angajaŃi ai aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai 
municipiului Brad.  

Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu, domnul viceprimar Circo 
Aurel Vasile şi doamna  Epure Agnes - secretar al municipiului Brad.  

Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o 
legal constituită şi supune spre aprobare  procesul verbal al şedinŃei ordinare din data 
de 29.04.2007 care s-a aprobat fără obiecŃii cu unanimitate de  voturi . 

Doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul consilier Bălău Nicolae să 
ocupe loc în prezidiu şi să preia conducerea lucrărilor şedinŃei avîndu-se în vedere 
faptul că a fost ales preşedinte de şedinŃă în cursul lunii martie. 

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 – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 
 2. Jurământul domnului Podaru Vasile. 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar doamnei Maria 
Tudor pentru tipărirea volumului „O viaŃă în cântec”- culegere de folclor din łara 
MoŃilor  - iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Vanca 
Tiberiu pentru tipărirea  volumului „Scrinul cu tablete” – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
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6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe 
de 20 mp de teren din domeniul public al municipiului Brad în vederea amplasării unei 
rulote Fast Food – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaŃie publică a unei parcele 
de teren situată în Brad sat Mesteacăn aparŃinând domeniului public al municipiului 
Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaŃie publică a unui imobil din 
proprietatea privată a municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

9. 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. 

10. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între 
Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,PROMEDIU” Brad – 
iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între 
Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia Tinerilor pentru Tehnică şi EducaŃie 
– ONG Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 
182/2005 privind modificarea unor taxe locale pentru prestările efectuate de către 
Compartimentul Agricol şi Cadastru – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Construire spaŃiu comercial prin etajare şi recompartimentare imobil existent” în 
Brad str. Avram Iancu nr. 12 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, 
Schimbare destinaŃie din apartament în spaŃiu comercial” în Brad str. LibertăŃii bloc A 
5 ap. 17 parter – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,LocuinŃă P+M, piscină, foişor, anexe gospodăreşti, împrejmuire şi fosă septică” în 
Brad str. MoŃilor f.n – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Transformare locuinŃă în spaŃiu comercial şi amenajare acces din exterior” în Brad 
str. Avram Iancu bloc 4 ap. 1 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Ansamblu locuinŃe” în Brad str. MoŃilor f.f – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Transformare locuinŃă în birouri şi amenajare acces din exterior” în Brad str. 9 Mai 
bloc 2 ap. 17 parter – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Modificări interioare şi exterioare în vederea schimbării destinaŃiei locuinŃei în spaŃiu 
comercial” în Brad str. Avram Iancu nr. 22 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

20. Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  
 - adresele nr. 932, 933, 934, 935/2008 ale Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” 

Brad 
- adresa nr. 10/2008 a Parohiei Brad II 
- adresa nr. 7/2008 a Parohiei Ortodoxe łărăŃel 
- cererea nr. 7606/2008 a stareŃului Mănăstirii Sf. Pantelimon  jud. Teleorman 
- adresa nr. 809/2008 a SC APAPROD SA BRAD 
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- cererea nr. 5180/2008 a SC RELCOM SRL BRAD  
- cererea nr. 7202/2008 a domnului Miclea Iulian Dorin 
- cererea nr. 7554/2008 a SC AURORA SRL DEVA 
- cererea nr. 7326/2008 a domnului Hărăguş Adrian 
- cererea nr. 7330/2008 a domnului Petrican Ionel 
- adresa nr. 2684/2008 a  Spitalului municipal Brad 
- adresa nr. 7678/2008 a Primăriei municipiului Brad 
- cererea nr. 7327/2008 a doamnei Vîrdea Felicia 
21. Diverse. 

 
 Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă mai sunt ceva modificări sau 
completări la Proiectul Ordinii de zi. 

Nefiind propuneri de modificări şi completări se trece la primul punct înscris pe 
ordinea de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind  validarea mandatului unui 
consilier. 

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 avându-se în vedere că prin 
HCL nr. 58/2008 s-a luat act de încetarea  mandatului de consilier local al domnului 
Radovici Emilian Teofil ca urmare a demisiei acestuia din calitatea de membru al 
Partidului  Social Democrat pe a cărui listă a fost ales la alegerile locale din 2004, 
precum şi adresa nr. 383/31.03.2008 a PSD-OrganizaŃia JudeŃeană Hunedoara, a iniŃiat 
acest proiect de hotărâre prin care a propus validarea mandatului următorului candidat 
de pe lista OrganizaŃiei PSD la alegerile din 2004, respectiv a domnului Podaru 
Vasile.Domnul primar Florin Cazacu precizează că ceilalŃi supleanŃi înscrişi înaintea 
domnului Podaru Vasile pe lista Partidului Social Democrat de la alegerile din anul 
2004 şi- au prezentat declaraŃiile de renunŃare. 

Domnul consilier Mureş Mihai membru al Comisiei de validare a Consiliului 
local al municipiului Brad dă citire raportului Comisiei de validare a Consiliului local 
al municipiului Brad care validează mandatul domnului Podaru Vasile, dânsul fiind al 
16-lea candidat înscris pe lista supleanŃilor de la Partidul Social Democrat de la 
alegerile din 2004.  

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 în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru” se 
adoptă Hotărârea nr.70/2008 privind validarea mandatului unui consilier . 

 
Se trece la depunerea Jurământului de către  domnului Podaru Vasile. Domnul 

preşedinte de şedinŃă îl invită pe domnul Podaru Vasile să vină în faŃa Consiliului 
local. Domnul Podaru Vasile cu mâna dreaptă pe biblie şi pe ConstituŃie  să depune 
jurământul prevăzut de art.32 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 
locale într-un cadru festiv. 
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor 
băneşti aferente personalului didactic 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 în urma propunerilor făcute 
de către Consiliile de administraŃie ale instituŃiilor de învăŃământ  pentru a se deconta 
contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun personalului 
didactic şi didactic auxiliar pe luna aprilie 2008, a propus virarea sumei de 6101,17 lei  
din bugetul local  la cele două centre bugetare pentru a fi achitate cadrelor didactice. 

 Domnul consilier Oprinesc Fabian 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 cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 

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

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  17 voturi „pentru” se adoptă  
Hotărârea nr.71/2008 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic 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 aprobarea unui sprijin 

financiar doamnei Maria Tudor pentru tipărirea volumului „O viaŃă în cântec”- 
culegere de folclor din łara MoŃilor. 

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive ]n calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul primar precizează că având în vedere cererea doamnei Maria Tudor 
înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 5671/31.03.2008, prin care solicită 
un sprijin financiar în vederea tipăririi volumului de cântece populare „O viaŃă în 
cântec” – culegere de folclor autentic din łara MoŃilor a iniŃiat acest proiect de 
hotărâre prin care a propus alocarea sumei de 1500 lei. Mai menŃionează că acest 
volum va cuprinde folclor autentic a łării Zarandului iar cântecele sale vor fi puse pe 
suport de hârtie  şi pe note muzicale. 

Domnul consilier Oprinesc Fabian 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 
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pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement  care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier 
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că în urma analizării în cadrul 
Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi 
de agrement a oportunităŃii acordării acestui sprijin financiar, membrii comisiei au 
ajuns la concluzia că doamna Maria Tudor merită cu prisosinŃă acest simbolic sprijin 
financiar, menŃionând că este un lucru mare  faptul că s-a găsit un compozitor care să 
pună versurile pe note muzicale. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Serviciului buget, finanŃe, contabilitate 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 în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”  
se adoptă Hotărârea nr.72/2008 privind aprobarea unui sprijin financiar doamnei 
Maria Tudor pentru tipărirea volumului „O viaŃă în cântec”- culegere de folclor 
din łara MoŃilor. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unui sprijin 

financiar domnului Vanca Tiberiu pentru tipărirea  volumului „Scrinul cu 
tablete”. 

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 precizează că având în vedere cererea domnului Vanca Tiberiu 
înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 5206/24.03.2008, prin care solicită 
un sprijin financiar în vederea tipăririi volumului de proză „Scrinul cu tablete” – 
culegere de folclor autentic din łara MoŃilor a iniŃiat acest proiect de hotărâre prin 
care a propus alocarea sumei de 3500 lei.  

Domnul consilier Oprinesc Fabian 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. 
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Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că în urma analizării în cadrul 
Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi 
de agrement a oportunităŃii acordării acestui sprijin financiar,  membrii comisiei au 
ajuns la concluzia că este justificată şi această propunere deoarece acest volum 
reprezintă un faşcicol de  istorie pentru oraşul nostru, va fi un document de referinŃă 
pentru posteritate. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Serviciului buget, finanŃe, contabilitate 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 în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru” 
1 abŃinere (David Mihai) se adoptă Hotărârea nr.73/2008 privind aprobarea unui 
sprijin financiar domnului Vanca Tiberiu pentru tipărirea  volumului „Scrinul 
cu tablete”. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  închirierea prin 

licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 20 mp de teren din domeniul public al 
municipiului Brad în vederea amplasării unei rulote Fast Food. 

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 precizează că avându-se în vedere referatul 
Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad prin care se 
solicită închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 20 mp de teren din 
domeniul public al municipiului Brad în vederea amplasării unei rulote Fast Food a 
iniŃiat acest proiect de hotărâre prin care a propus atât aprobarea Caietului de sarcini 
cât şiu preŃul de pornire al licitaŃiei în sumă de 136 lei/lună. 

Domnul consilier Oprinesc Fabian 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 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.  

Doamna consilier Cobori Sorina Gabriela propune ca domnul consilier Mureş 
Mihai să facă parte din comisia de licitaŃie - propunere aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  raportul  Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte 
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă 
Hotărârea nr.74/2008  privind  închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe 
de 20 mp de teren din domeniul public al municipiului Brad în vederea 
amplasării unei rulote Fast Food. 
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind concesionarea prin 
licitaŃie publică a unei parcele de teren situată în Brad sat Mesteacăn aparŃinând 
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 precizează că există solicitări pentru cumpărarea unei 
suprafeŃe  de teren situat în satul Mesteacăn lângă „Popasul Turistic” în vederea 
realizării unui racord de apă potabilă la acest popas a iniŃiat acest proiect de hotărâre 
prin care a propus aprobarea concesionării prin licitaŃie publică a unei poarcele de 
teren în suprafaŃă de 320 mp aparŃinând domeniului public al municipiului Brad, 
identificat prin CF nr. 770 N, nr. cadastral 1508 nr. Topo  2573/1 . MenŃionează că în 
acest sens  s-a  comandat un Raport de evaluare a terenului care s-a executat de către 
SC Evalexpert Consulting SRL  Gurasada,  stabilindu-se totodată preŃul de pornire a 
licitaŃiei de 4,15 lei/mp/an şi perioada de concesionare a terenului de 25 de ani... 

Domnul consilier Oprinesc Fabian 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 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 Mureş Mihai propune ca domnul consilier Gligor Dorin 
Oliviu să facă parte din comisia de licitaŃie - 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.75/2008 privind concesionarea prin licitaŃie publică a unei parcele 
de teren situată în Brad sat Mesteacăn aparŃinând domeniului public al 
municipiului Brad. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind privind vânzarea prin 
licitaŃie publică a unui imobil din proprietatea privată a municipiului Brad. 

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

Domnul primar precizează că în urma construirii Punctului Termic de pe str. 
Republicii din spatele blocului 24 din municipiul Brad, s-a dezafectat de utilitate 
publică Punctul Termic situat pe str. Minerilor care era într-o stare avansată de 
degradare, fiind primul punct termic al reŃelei urbane de încălzire centrală din 
municipiul Brad. MenŃionează că în acest sens  s-a  comandat un Raport de evaluare a 
imobilului  care s-a executat de către SC Evalexpert Consulting SRL  Gurasada,  
stabilindu-se totodată şi preŃul de pornire a licitaŃiei de 20800 lei fără TVA. 
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Domnul consilier Oprinesc Fabian 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 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 Mureş Mihai propune ca domnul consilier 
Kiszely Fabius Tiberiu să facă parte din comisia de licitaŃie - propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi.  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad.  

Nefiind 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.76/2008 privind vânzarea prin licitaŃie publică a unui imobil din 
proprietatea privată a municipiului Brad. 

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 precizează că a iniŃiat acest proiect de hotărâre având în 
vedere cererea domnului  Dan Mircea care solicită trecerea suprafeŃei de 1389 mp 
teren din proprietatea Statului Român în proprietatea sa, având în vedere că a dobândit 
casa şi anexele gospodăreşti de pe acest teren în baza unui Certificat de moştenitor de 
pe urma dedecesului mamei sale Filipaş Ileana. Mai precizează că a propus trecerea 
doar a 250 de mp teren în proprietatea susnumitului Ńinând cont de faptul că numai 250 
mp. teren sunt înscrişi în proprietatea Statului Român. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul consilier Oprinesc Fabian 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 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.77/2008 privind trecerea terenului proprietatea Statului Român din 
intravilanul localităŃii în proprietatea actualului proprietar al locuinŃei conform 
art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată . 
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind încheierea unui Acord 
de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă 
,,PROMEDIU”  Brad. 

   
 
 
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 

pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa 
de iniŃiator. Domnul primar Florin Cazacu precizează că în urma  

 
constituirii Grupului de iniŃiativă ,,PROMEDIU”  Brad  în baza Legii nr. 

129/1998, a înregistrării  în Registrul special al Consiliului local sub nr. 14 din data de 
20.05.2008 a iniŃiat acest proiect de hotărâre prin care a propus încheierea unui Acord 
de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă 
,,PROMEDIU”  Brad . Mai precizează că acest acord va fi predat AgenŃiei NaŃionale 
pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) pentru obŃinerea grant în vederea 
finalizării acestui microproiect. 

 Domnul consilier Oprinesc Fabian 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 cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului RelaŃii Publice şi Integrare Europeană 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.78/2008 privind încheierea unui Acord de parteneriat între 
Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,PROMEDIU” Brad. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind încheierea unui Acord 

de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia Tinerilor 
pentru Tehnică şi EducaŃie – ONG 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 această asociaŃie  şi Consiliul 
Local au în atenŃie relizarea unui proiect integrat denumit „Concurs zonal tehnico-
aplicativ de modelism –Memorialul Aurel Vlaicu care se va derula în anul 2009”, la 
care fiecare va aduce un aport în muncă respectiv contribuŃie bănească. Acordul de 
parteneriat încheiat va fi predat ANDZM pentru obŃinerea unui grant în vederea 
finalizării acestui microproiect.  

Domnul consilier Oprinesc Fabian 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, 



 10 

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 cu privire la proiectul 
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 17 voturi „pentru”, se adoptă 
Hotărârea nr.79/2008 privind încheierea unui Acord de parteneriat între 
Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia Tinerilor pentru Tehnică şi 
EducaŃie – ONG Brad. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului local nr. 182/2005 privind modificarea unor taxe locale pentru 
prestările efectuate de către Compartimentul Agricol şi Cadastru. 

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. 7315/09.05.2008  a doamnei Ciocan Leontina de la Compartimentul Agricol din 
cadrul Primăriei municipiului Brad prin care solicită majorarea taxei pentru 
însămânŃările artificiale la anumale, a iniŃiat acest proiect de hotărâre prin care a 
propus  30 lei/cap de animal pentru prima însămânŃare şi 5 lei/cap de animal pentru o 
singură întoarcere. 

Domnul consilier Oprinesc Fabian 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 cu privire la proiectul 
de hotărâre prezentat . 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul Compartimentului Agricol şi Cadastru şi a Serviciului buget, finanŃe, 
contabilitate, impozite şi taxe locale  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad. 

Nefiind 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.80/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 182/2005 
privind modificarea unor taxe locale pentru prestările efectuate de către 
Compartimentul Agricol şi Cadastru . 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu „Construire spaŃiu comercial prin etajare şi 
recompartimentare imobil existent” în Brad, str. Avram Iancu, nr.12 
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Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive ]n calitatea 
sa de iniŃiator.  

Domnul primar precizează că având în vedere documentaŃia Plan Urbanistic de 
Detaliu „Construire spaŃiu comercial prin etajare şi recompartimentare imobil 
existent” în Brad, str. Avram Iancu, nr. 12, conform Proiectului nr. 309/2008, 
beneficiar fiind Almăşan Dorin Liviu şi soŃia Elisabeta, precum şi Avizul tehnic nr. 
8/8/2931 din 20 februarie 2008 a Comisiei locale de urbanism din cadrul Primăriei 
municipiului Brada iniŃiat acest proiect de hotărâre prin care a propus acest Plan 
Urbanitic de Detaliu şi integrarea acestuia în Planul Urbanistic General. Mai 
precizează că acest obiectiv urmează a fi realizat în municipiul Brad, str. Avram Iancu, 
nr. 12, jud. Hunedoara. 

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Compartimentului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”,   
se adoptă Hotărârea nr.81/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Construire spaŃiu comercial prin etajare şi recompartimentare imobil existent” 
în Brad, str. Avram Iancu, nr.12 

 
 Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu „Schimbare destinaŃie din apartament în spaŃiu comercial” 
în Brad, str. LibertăŃii, bl. A5, ap.17 parter. 

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 precizează că având în vedere documentaŃia Plan Urbanistic de 
Detaliu „Schimbare destinaŃie din apartament în  spaŃiu comercial” în Brad, str. 
LibertăŃii, bl. A5, ap.17 parter, conform Proiectului nr. 331/2008, beneficiar fiind SC 
Flavi Trans SRL – reprezentată prin Avram Flaviu, precum şi Avizul tehnic nr. 
8/11/5708 din 20 aprilie 2008 a Comisiei locale de urbanism din cadrul Primăriei 
municipiului Brada iniŃiat acest proiect de hotărâre prin care a propus acest Plan 
Urbanistic de Detaliu şi integrarea acestuia în Planul Urbanistic General. Mai 
precizează că acest obiectiv urmează a fi realizat în municipiul Brad str. LibertăŃii, bl. 
A5, ap.17 parter.  

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. 
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Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Compartimentului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”,  
se adoptă Hotărârea nr.82/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Schimbare destinaŃie din apartament în  spaŃiu comercial” în Brad, str. 
LibertăŃii, bl. A5, ap.17 parter” 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu „LocuinŃă P+M, pişcină, foişor, anexe gospodăreşti, 
împrejmuire şi fosă septică” în Brad, str. MoŃilor fn”. 

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 precizează că având în vedere documentaŃia Plan Urbanistic de 
Detaliu „LocuinŃă P+M, pişcină, foişor, anexe gospodăreşti, împrejmuire şi fosă 
septică” în Brad, str. MoŃilor fn”, conform Proiectului nr. 20/2007, beneficiarii  fiind 
NiŃă Vasile şi NiŃă Sorina Maria, precum şi Avizul tehnic nr. 8/13/7203 din 13 mai 
2008 a Comisiei locale de urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brada iniŃiat 
acest proiect de hotărâre prin care a propus acest Plan Urbanitic de Detaliu şi 
integrarea acestuia în Planul Urbanistic General. Mai precizează că acest obiectiv 
urmează a fi realizat în municipiul Brad str. MoŃilor f.n.  

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Compartimentului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”,   
se adoptă Hotărârea nr.83/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„LocuinŃă P+M, pişcină, foişor, anexe gospodăreşti, împrejmuire şi fosă septică” 
în Brad, str. MoŃilor fn. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu „Transformare locuinŃă în spaŃiu comercial şi amenajare 
acces din exterior ” în Brad, str. Avram Iancu bl. 4, ap. 1 . 

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.  
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Domnul primar precizează că având în vedere documentaŃia Plan Urbanistic de 
Detaliu „ Transformare locuinŃă în spaŃiu comercial şi amenajare acces din exterior ” 
în Brad, str. Avram Iancu bl. 4, ap. 1 , conform Proiectului nr. 1/2008, beneficiar  fiind 
SC  GL- A& V Service SRL- reprezentată  prin Gârbea Dan Laurean, precum şi 
Avizul tehnic nr. 8/12/3383 din 23 aprilie 2008 a Comisiei locale de urbanism din 
cadrul Primăriei municipiului Brad a iniŃiat acest proiect de hotărâre prin care a propus 
acest Plan Urbanitic de Detaliu şi integrarea acestuia în Planul Urbanistic General. 
Mai precizează că acest obiectiv urmează a fi realizat în municipiul Brad str.Avram 
Iancu, bl. 4, ap. 1  

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Compartimentului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”  
se adoptă Hotărârea nr.84/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Transformare locuinŃă în spaŃiu comercial şi amenajare acces din exterior ” în 
Brad, str. Avram Iancu bl. 4, ap. 1 . 

  
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu „ Ansamblu locuinŃe” în Brad, str. MoŃilor, fn . 
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 precizează că având în vedere documentaŃia Plan Urbanistic de 
Detaliu „Ansamblu locuinŃe” în Brad, str. MoŃilor, fn , conform Proiectului nr. 
323/2008, beneficiar  fiind SC  Y EVERYTHING SRL- reprezentată  prin Ancheş 
Ioan, precum şi Avizul tehnic nr. 8/14/7203 din 13 mai 2008 a Comisiei locale de 
urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brada iniŃiat acest proiect de hotărâre prin 
care a propus acest Plan Urbanitic de Detaliu şi integrarea acestuia în Planul 
Urbanistic General. Mai precizează că acest obiectiv urmează a fi realizat în 
municipiul Brad str.MoŃilor, fn.  

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Compartimentului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  
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Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru” se 
adoptă Hotărârea nr.85/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ 
Ansamblu locuinŃe” în Brad, str. MoŃilor, fn . 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu „ Transformare locuinŃă în birou şi amenajare acces din 
exterior” în Brad, str. 9 Mai, bl. 2, ap. 17 parter . 

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 precizează că având în vedere documentaŃia Plan Urbanistic de 
Detaliu „ Transformare locuinŃă în birou şi amenajare acces din exterior” în Brad, str. 
9 Mai, bl. 2, ap. 17 parter, conform Proiectului nr. 16/2007, beneficiar  fiind SC 
COMERł IMPORT EXPORT ASLĂU SRL- reprezentată  prin Aslău Elena, precum 
şi Avizul tehnic nr. 8/10/3384 din 26 februarie 2008 a Comisiei locale de urbanism din 
cadrul Primăriei municipiului Brada iniŃiat acest proiect de hotărâre prin care a propus 
acest Plan Urbanitic de Detaliu şi integrarea acestuia în Planul Urbanistic General. 
Mai precizează că acest obiectiv urmează a fi realizat în municipiul Brad str. 9Mai, bl. 
2, ap. 17 parter.  

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Compartimentului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 17 voturi „pentru”  
se adoptă Hotărârea nr.86/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„ Transformare locuinŃă în birou şi amenajare acces din exterior” în Brad, str. 9 
Mai, bl. 2, ap. 17 parter . 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu „Modificări interioare şi exterioare în vederea schimbării 
destinaŃiei locuinŃei în spaŃiu comercial” în Brad, str. Avram Iancu, nr. 22 . 

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 precizează că având în vedere documentaŃia Plan Urbanistic de 
Detaliu „Modificări interioare şi exterioare în vederea schimbării destinaŃiei 
locuinŃei în spaŃiu comercial” în Brad, str. Avram Iancu, nr. 22 ., conform 
Proiectului nr. 245/2008, beneficiar  fiind SC ARZAN AGROPAN SRL reprezentată  
prin Aslău Elena, precum şi Avizul tehnic nr. 8/17/7929 din 20 MAI 2008 a Comisiei 
locale de urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brada iniŃiat acest proiect de 
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hotărâre prin care a propus acest Plan Urbanitic de Detaliu şi integrarea acestuia în 
Planul Urbanistic General. Mai precizează că acest obiectiv urmează a fi realizat în 
municipiul Brad str. Avram Iancu.  

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea 
proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 
şi de raportul  Compartimentului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru” 1 
abŃinere 8Hărăguş Ioan) se adoptă Hotărârea nr.87/2008 privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu „Modificări interioare şi exterioare în vederea 
schimbării destinaŃiei locuinŃei în spaŃiu comercial” în Brad, str. Avram Iancu, 
nr. 22 . 
 

Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume:  
Analizarea unor cereri şi adrese: 

- adresele nr. 932, 933, 934, 935/2008 ale Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” 
Brad : 

-nr.932 prin care se solicită analizarea şi aprobarea realizării şi finanŃării unui  
proiect general de dezvoltare a şcolii sub denumirea „Campus şcolar la Colegiul 
NaŃional „Avram Iancu” Brad care să cuprindă realizarea studiului de prefezabilitate şi 
de fezabilitate pentru configuraŃia campusului faŃă de care domnii consiulieri au luat 
cunoştinŃă  şi au propus ca pentru şedinŃa de consiliu următoare să se prezinte un 
Proiect de specialitate; 

- nr.934 prin care se solicită analizarea şi aprobarea finanŃarea „Sistemului de 
supraveghere electronic la Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad faŃă de care domnii 
consilieri au luat cunoştinŃă  şi au au propus ca  pentru şedinŃa de consiliu următoare 
să se revină cu detalii; 

- nr.935 prin care se solicită aprobarea finanŃării a reparaŃiei acoperişului 
magaziei pentru păstrarea unor materiale reciclabile şi a lemnelor de foc cu precizarea 
că, costul estimativ al acestui obiectiv este de 5000 ron,  faŃă de care domnii consilieri 
au luat cunoştinŃă şi pecizează că se vor aloca fonduri în limita fondurilor alocate ; 

- nr.932 prin care se aduc mulŃumiri actualului consiliu pentru sprijinul acordat 
pentru realizarea obiectivelor prioritare ale şcolii în mandatul 2004-2008 faŃă de care 
domnii consilieri au luat cunoştinŃă; 

- adresa nr. 10/2008 a Parohiei Brad II  prin care se solicită alocarea sumei de 
2000 lei pentru reparaŃiile necesare la acoperişul lăcaşului de cult, faŃă de care domnii 
consilieri au luat cunoştinŃă şi sunt de acord cu alocarea acestei sume; 

- adresa nr. 7/2008 a Parohiei Ortodoxe łărăŃel  prin care se solicită un 
sprijin financiar în vederea întreŃinerii  locaşului de cult în domeniul zidăriei, încălzirii 
şi împrejmuirii faŃă de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi sunt de acord cu 
alocarea sumei de 2000 lei; 
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- cererea nr. 7606/2008 a stareŃului Mănăstirii Sf. Pantelimon  jud. 
Teleorman care solicită un ajutor financiar sau material pentru construirea bisericii 
mănăstirii faŃă de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi stabilesc că fiecare 
consilier va aloca o anumită sumă; 

- adresa nr. 809/2008 a SC APAPROD SA BRAD prin care se solicită a se 
avea în vedere procurarea unui turbinimetru pentru monitorizarea calităŃii apei în 
prima etapă a reînceperii programului Samtid, procurare care de astfel a fost impusă 
de către Autoritatea de Sănătate Publică în urma controalelor din lunile octombrie 
2007 şi martie 2008 faŃă de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă;  

- cererea nr. 5180/2008 a SC RELCOM SRL BRAD  prin care se solicită 
cumpărarea terenului cu clădirea fostului punct termic nr. 3 care a fost dezafectat de 
utilitate publică, imobil care se află în curtea în care îşi desfăşoară activitatea această 
societate fiind dealtfel proprietatea acesteia  aşa cum rezultă şi din extrasul CF nr. 49/1 
Brad . Solicitarea  domnului este materializată prin Hotărâre de consiliu local  astfel că 
poate participa la licitaŃia care se va organiza . 

- cererea nr. 7202/2008 a domnului Miclea Iulian Dorin prin care solictă 
acordul de principiu pentru schimbarea destinaŃiei apartamentului nr. 11, din blocul 
16, sc.2 de pe str. Cuza Vodă din municipiul Brad faŃă de care domnii consilieri au 
luat cunoştinŃă şi dau acordul de principiu; 

- cererea nr. 7554/2008 a SC AURORA SRL DEVA prin care se solicită un 
acord de principiu pentru realizarea unei terase acoperite pe terenul concesionat de la 
Primăria municipiului Brad, sens în care dealtfel au depus şi o schiŃă a ceea ce se 
doreşte a se realiza acolo faŃă de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă şi dau 
acordul de principiu; 

- cererea nr. 7326/2008 a domnului Hărăguş Adrian reprezentant al SC 
Agropan SRL cu sediu în Brad, str. Luncii prin care solicită un acord de principiu 
pentru schimbarea destinaŃiei locuinŃei de pe str. Avram Iancu, nr. 22 în spaŃiu 
comercial, sens în care este anexat plan de situaŃie şi extras CF faŃă de care domnii 
consilieri au luat cunoştinŃă şi dau acordul de principiu; 

- cererea nr. 7330/2008 a domnului Petrican Ionel  prin care solicită un acord 
de principiu în vederea construirii unei locuinŃe P+1E+M, în Brad, str. LibertăŃii, fn. 
sens în care este anexat certificat de urbanism nr. 54/02.04.2008, plan de situaŃie, 
extras CF şi avizul  nr. 2899/28.03.2008 faŃă de care domnii consilieri au luat 
cunoştinŃă şi dau acordul de principiu; 

- adresa nr. 2684/2008 a  Spitalului municipal Brad prin care se se aduce la 
cunoştinŃa domnilor consilieri că un aspect important rezultat din bugetul pe anul 2008 
constă în faptul că nu se acoperă nici cheltuielile cu salariile pe întregul an, fără a mai 
fi posibilă efectuarea celorlalte cheltuieli necesare funcŃionării instituŃiei şi drept 
urmare la data de 01.05.2008 spitalul a acumulat datorii de 317854 lei ceea ce face 
probabilă sistarea furnizării materialelor sanitare necesare pentru pacienŃii internaŃi. 
Mai solicită aprobarea finanŃării unor cheltuieli de întreŃinere, gospodărire şi reparaŃii 
în sumă de 1.500.000lei faŃă de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă; Domnul 
consilier Oprinesc Fabian precizează că domnul viceprimar împreună cu membrii 
Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea 
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ a Consiliului local s-au deplasat 
la Spital, au purtat discuŃii conducerea stabilind că este necesară o rectificare de buget 
în acest sens. 
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- adresa nr. 7678/2008 a Primăriei municipiului Brad care reprezintă 
invitaŃia la conciliere directă a SC ACVACALOR SA Brad cu privire la plata sumei 
datorată la această dată către  instituŃia Primăriei municipiului Brad  în valoare de 
144.932,36 lei, reprezentând obligaŃii bugetare - redevenŃă -108.195,89 lei şi penalităŃi 
de întârzâiere la plata redevenŃei – 36.736,47 lei aferente anilor 2005, 2006, 2007 şi 
trim.I din anul faŃă de care domnii consilieri au luat cunoştinŃă. 

- cererea nr. 7327/2008 a doamnei Vîrdea Felicia prin care se solicită un 
acord de principiu pentru schimbarea destinaŃiei apartamentului nr. 76 din blocul 14, 
sc.5 parter de pe str. Cuza Vodă în spaŃiu comercial sens în care este anexat şi plan de 
situaŃie cu amplasamentul apartamentului faŃă de care domnii consilieri au luat 
cunoştinŃă şi dau acordul de principiu; 

Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume:  
Diverse. 
Domnul delegat sătesc de la Valea Brad precizează că acum căminul este 

reparat dar ar mai trebui să se repare şi şcoala care este destul de degradată. Domnul 
primar precizează că se vor lua măsurile necesare pentru a se face ceea ce trebuie şi la 
şcoală. 

Domnul delegat sătesc precizează că la Mesteacăn ar mai trebui să se intervină 
la  reparaŃia anumitor drumuri. Domnul primar precizează că se vor repara şi acele 
drumuri. 

Domnul consilier Savu Vasile mulŃumeşte colegilor consilieri,  domnului primar 
cât şi tuturor angazaŃilor Primăriei pentru buna colaborare avută de-a lungul celor 
patru ani de mandat. 

Domnul consilier Costina Ionel Zeno îndeamnă pe cei care vor mai fi consilieri 
în noul mandat să păstreze spiritele care au fost precizând că  atât Primăria cât şi 
Consiliu sunt instituŃii valoroase.  

Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte domnilor consilieri pentru buna 
colaborare pe care a avut-o cu aceştia iar în semn de consideraŃie le înmânează tuturor 
câte o plachetă pe care este inscripŃionat numele fiecăruia. 

Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte domnului viceprimar Circo Aurel 
Vasile pentru sprijinul pe care i l-a acordat, dânsul fiind cel care a asigurat 
continuitatea multor proiecte şi nu numai...menŃionând că şi-ar dori ca şi în continuare 
să formeze o echipă. 

Domnul primar mai mulŃumeşte şi doamnei secretar al municipiului – Epure 
Agnes pentru că a vegheat cu maximă exigenŃă la respectarea legalităŃii de către toŃii 
angajaŃii acestei instituŃii. 

Domnul consilier Mureş Mihai mulŃumeşte atât domnului primar cât şi 
întregului colectiv al Primăriei municipiului Brad  pentru buna colaborare precizând că 
fără domnul primar actual municipiul Brad nu ar fi avut rezultatele pe care le are. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările 
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 27.05.2008. 
                
   Brad  27.05.2008 
 
              PREŞEDINTE DE SEDINłĂ                                                              SECRETAR 
                     BĂLĂU NICOLAE 
                                                                                                                             EPURE AGNES 
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