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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 27 iulie  2010  cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 
 

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data de 
27.07.2010 s-a făcut în data de 22.07.2010 prin DispoziŃia nr. 824/22.07.2010  emisă de 
Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi art.68 (1) din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2001 republicată, cu  modificările şi completările ulterioare. 

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

Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 22.07.2010 conform tabelului 
existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi 15 consilieri locali din cei 17 în funcŃie, doi consilieri fiind 
absenŃi motivat, Circo Aurel Vasile şi Suciu Ovidiu . 

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

În calitate de invitaŃi au participat  domnul Fărău Horia – inginer şef al SC Acvacalor 
SA şi doamna Adina NiŃă – contabil -  al SC Acvacalor SA  Brad, domnul Jurca Florin-
managerul Spitalului municipal Brad, domnul Ciota Ioan –director medical 

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

Doamna Epure Agnes  declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal 
constituită şi îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în picioare pentru a audia imnul naŃional 
al României. 

În continuare doamna secretar Epure Agnes supune spre aprobare  procesul verbal al 
şedinŃei ordinare din data de 28 iunie 2010 şi procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de 
06.07.2010, care s-au aprobat cu unanimitate de  voturi  şi  îl roagă pe domnul consilier 
Leaha Ştefan Dorel să ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei avându-se în 
vedere că dumnealui a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna iunie 2010.   
           Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului 
ordinii de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului 
local Brad, pentru instituŃiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului 
local al municipiului Brad– iniŃiat de primarul municipiului Brad.  
          2. Proiect de hotărâre  privind  închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 
2,00 mp de teren situat în Brad, str. Republicii – zona AdministraŃiei Financiare Brad, din 
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domeniul privat  al municipiului Brad, în vederea amplasării  unui panou publicitar – iniŃiat 
de primarul municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ 
de stat către actuala chiriaşă – iniŃiat de primarul municipiului brad. 

4. Proiect de hotărâre privind  repartizarea unei garsoniere din „Bloc 105 Garsoniere” 
situat în Brad, str. Spitalului -  iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al 
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al 
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unor spaŃii din domeniul public al municipiului 
Brad în domeniul privat al municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între 
municipiul Brad şi AsociaŃia Klimactiv din Brad- iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

9. Proiect de hotărâre privind reorganizarea colectivului de redacŃie al ziarului local 
„ZARANDUL” – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

10. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei alocate din bugetul municipiului 
Brad „Clubului Sportiv Armata Aurul Brad pentru participarea la competiŃiile sportive până 
la finele anului 2010 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

11.Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei alocate din bugetul municipiului 
Brad AsociaŃia Sportivă Metalul Crişcior pentru participarea la competiŃiile sportive până la 
finele anului 2010 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 

12. Informarea nr. 11173/2010 a consilierului juridic al Consiliului local Brad privind 
cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti  în care Consiliul local Brad este parte.  

13. Raportul Serviciului Public de AsistenŃă Socială – privind activitatea asistenŃilor 
personali desfăşurată în semestru I al anului 2010.  

14. Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  
- prezentarea Protocolului de predare-preluare a managementului asistenŃei medicale 

al  Spitalului municipal  Brad nr. 4728/29.06.2010. 
- adresa nr. 5236/19.07.2010 a DirecŃiei de Sănătate Publică a JudeŃului Hunedoara 

 - adresa nr. 125/02.07.2010 a AsociaŃiei pentru Păstrarea Liniilor Ferate Înguste din 
România 
  - cererea nr. 10995/16.07.2010 a domnului Benea Paul Sabin ; 
           15. Diverse.  

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că solicită completarea proiectului   ordinii 
de zi cu: 

 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru  

repartizarea locuinŃelor pentru tineri destinate închirierii construite şi date în exploatare prin 
programe derulate de AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe Bucureşti. 

2.Adresa nr. 186/21.07.2010 a SC ROSTYLE ALEX SRL BRAD – aviz  
de principiu 

3.Cererea nr. 11345/26.07.2010 a domnului Hărăguş Gabriel 
4.Adresa nr. 11393/2010 a domnului prof. univ. dr. Ioan Radu 
5.Act adjudecare nr. 11321/26.07.2010 pentru clădirea sediu Filiala  
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Bradmin SA Brad 
 Totodată domnul primar Florin Cazacu solicită să nu se mai publice pe pagina de 
internet a instituŃiei procesele verbale înainte de a fi aprobate în sedinŃa Consiliului Local al 
municipiului Brad, deoarece pot apărea modificări la acestea. 

Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi împreună cu 
completările aduse, care se  aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Se trece la discutarea  Proiectului de hotarâre privind aprobarea Organigramei 
şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, 
aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituŃiile publice şi pentru 
serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Brad 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresele nr. 
6584/08.07.2010 şi nr. 6794/14.07.2010 ale InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara prin 
care se comunică numărul maxim de 151 posturi pentru municipiul Brad din care: 
 - 132 – posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, instituŃii/servicii publice 
locale 
 -3 – posturi pentru Serviciul public comunitar local de evidenŃă a persoanelor 
 -   16 – posturi pentru serviciul public de poliŃie comunitară 
a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad, pentru aparatul 
permanent al Consiliului local Brad, pentru instituŃiile publice locale – Biblioteca ,,Gheorghe 
Pârvu” şi Casa de Cultură, precum şi pentru serviciile publice locale înfiinŃate prin hotărâri 
ale Consiliului local, aflate în subordinea acestora. 
 Precizează că numărul maxim de 151 posturi pentru municipiul Brad a fost stabilit în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 63/2010 Ńinându-se cont de numărul populaŃiei 
municipiului Brad la data de 01.01.2010 de 15.826 locuitori, comunicat de către DirecŃia 
JudeŃeană de Statistică Hunedoara. 
 MenŃionează că în prezent în Organigramele aprobate împreună  cu Cantina de ajutor 
social ( 6 posturi), Creşa de cartier ( 4 posturi), Serviciul public de asistenŃă socială ( 97  
posturi) şi Cabinetele medicale ( 6 posturi) care sunt plătite de la capitolul bugetar,, asigurări  
şi asistenŃă socială” respectiv capitolul bugetar ,,sănătate”, există un număr de 302 posturi 
din care la data de 01.07.2010 ocupate un număr de 192 posturi şi s-au facut modificări de 
organizare numai la urmatoarele servicii, birouri, după cum urmează. 

 a) Serviciul Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor Brad , în 
momentul de faŃă funcŃionează cu 2 compartimente:Compartimentul de stare civilă şi 
Compartimentul de evidenŃă a persoanelor, având 7 posturi, din care: 1 post de funcŃie 
publică de conducere ocupat, 5 posturi de funcŃii publice de execuŃie din care 4 posturi  
ocupate şi 1 post vacant , şi 1 post de natură contractuală ocupat. 

     Încadrarea  în numărul maxim de 3 posturi la Serviciul Public Comunitar Local 
de EvidenŃă a Persoanelor presupune reorganizarea actualului serviciu în două 
compartimente  din care: un Compartiment de stare civilă cu 1 post de funcŃionar public şi 
un Compartiment de evidenŃă a persoanelor cu 2 posturi din care: 1 post de funcŃionar public 
şi 1 post de natură contractuală. 

     Astfel din cele 7 posturi existente 4 posturi urmează să fie reduse din care 1 post 
funcŃie publică de conducere ocupat şi 3 posturi funcŃii publice de execuŃie, din care 2 
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posturi ocupate şi  un post vacant, conform art.99 şi art.100 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

     În urma reducerii posturilor celor 3 funcŃionari publici li se vor oferi posturi din 
cele vacante din aparatul de specialitate al primarului, în perioada preavizului.  

b)  Serviciul PoliŃia Comunitară , în momentul de faŃă funcŃionează cu 21 posturi 
funcŃii publice din care 1 post funcŃie publică de conducere şi 20 posturi funcŃii publice de 
execuŃie pe 2 compartimente din care: un Compartiment de ordine publică cu un număr de 
11 posturi funcŃii publice şi un Compartiment de pază pentru obiective cu 10 posturi funcŃii 
publice. Din cele 21 posturi, actualmente sunt ocupate 10 posturi funcŃii publice de execuŃie 
şi sunt vacante 11 posturi din care 1 post funcŃie publică de conducere şi 10 posturi funcŃii 
publice de execuŃie. 

   În vederea încadrării în numărul maxim de 16 posturi la Serviciul PoliŃie 
Comunitară se impune reducerea a 5 posturi funcŃii publice de execuŃie din cele 10 posturi 
vacante. Astfel serviciul va funcŃiona cu un Compartiment de ordine publică cu un număr de 
11 posturi din care un post funcŃie publică de conducere şi 10 posturi funcŃii publice  de 
execuŃie  şi  un Compartiment de pază pentru obiective cu 5 posturi funcŃii publice de 
execuŃie.  
 c) Am propus de asemenea modificarea structurii Biroului administraŃie publică 
locală, autoritate tutelară, secretariat, administrativ, protocol (prevăzut cu 1 funcŃie 
publică de conducere şi 5 funcŃii de execuŃie)  în Compartiment cu 4  funcŃii publice de 
execuŃie, având în vedere că atribuŃiile biroului legate de aplicarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat au fost stabilite pentru Serviciul de asistenŃă socială, în urma 
pensionării doamnei Faur Alexandrina cu data de 01.07.2010. Ca urmare a transformării 
biroului în compartiment funcŃia publică de conducere se stabileşte ca funcŃie publică de 
execuŃie.Propun ca cele 2 funcŃii de execuŃie din cadrul fostului birou să fie redistribuite, 1 la 
Compartimentul resurse umane şi 1 la Compartimentul relaŃii cu publicul şi integrare 
europeană. 
 d) Propun de asemenea înfiinŃarea funcŃiei publice de conducere specifică de 
arhitect- şef, Ńinându-se cont de prevederile Legii nr.350/2001, în subordinea căruia va 
funcŃiona Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃii cu 6 posturi funcŃii publice din 
care 1 post funcŃie publică de conducere şi 5 posturi funcŃii publice de execuŃie  . 
            e)  Ca urmare a trecerii Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃii  în 
subordinea arhitectului-şef,  se impune transformarea DirecŃiei tehnice întrucât nu mai 
întruneşte condiŃiile funcŃionării unei direcŃii, în Serviciu tehnic în subordinea căruia vor 
funcŃiona Compartimentul pentru administrarea domeniului public şi privat cu 3 posturi 
funcŃii publice de execuŃie, Compartimentul pentru protecŃia mediului, protecŃia muncii cu 1 
post funcŃie publică de execuŃie , precum şi Personalul de deservire cu 5 posturi contractuale. 
            f) Propun stabilirea celor 2 posturi de natură contractuală(referent de specialitate 
gradul II) de la Serviciul buget, finanŃe, contabilitate, taxe şi impozite locale ca funcŃii 
publice de execuŃie(inspector cls.I gradul principal tr.1 gradaŃia 3). 
            g) Pentru a ne putea încadra în numărul maxim de 151 posturi comunicate propun de 
asemenea reducerea a încă 29 de posturi de natură contractuală de la instituŃiile şi serviciile 
din subordinea Consiliului local Brad.   
 Cele 38 de posturi reduse se compun din 9 posturi funcŃii publice şi 29 posturi de 
natură contractuală. 
 Organigrama nou propusă cu cele 151 de posturi, în urma reducerilor  şi a 
transformărilor propuse are o structură  formată din: 
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 -     2 posturi demnitari ( primar + viceprimar) 
               -     1 post secretar-funcŃie publică de conducere 
 -     5 posturi funcŃii publice de conducere 
 -   55 posturi funcŃii publice de execuŃie 
 -     5 posturi de conducere de natură contractuală 
 -   83 posturi de execuŃie de natură contractuală 
 
 i) În capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art.III alin.2 din OUG nr.63/2010, 
respectiv „învăŃământ” -65.02 şi „asigurări şi asistenŃă „-68.02 finanŃate din bugetele locale 
şi capitolul bugetar” sănătate ”-66.02 avem 317 posturi, respectiv următoarea situaŃie: 
 - 6 posturi Cantina de ajutor social – de natură contractuală; 
 - 1 post  Creşa de Cartier – de natură contractuală de conducere; 
 - 3 posturi Creşa de Cartier – de natură contractuală de execuŃie; 
 - 6 posturi Cabinete medicale Şcolare – de natură contractuală; 
 - 1 post Serviciul Public de AsistenŃă Socială – funcŃie publică de conducere; 
 - 4 posturi Serviciul Public de AsistenŃă Socială - funcŃii publice de execuŃie; 
 - 2 posturi Serviciul Public de AsistenŃă Socială -  de natură contractuală; 
               - 90 posturi asistenŃi personali ai persoanelor cu handicap grav. 
               - 204 posturi la învăŃământ. 
 
  Invocă în susŃinerea propunerii prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, a Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, a O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de 
reîncadrare în funcŃii a unor categorii de persoane din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 
acestora precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, a Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcŃionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare. 

Doamna  consilier Chiş Alexandra  dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze 
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii 
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier 
Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, 
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru 
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

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

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă in Statul de funcŃii supus aprobării au fost 
trecute salariile diminuate cu 25%. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că diminuarea salariului brut cu 25% aşa 
cum prevede legislaŃia in vigoare nu este reflectată in Statul de functii supus aprobării ci se 
va reflecta in statele de plată. 
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Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian solicită să i se precizeze de ce cuantumul 
salariilor in cadrul aceluiasi birou diferă asa de mult de la un functionar la altul. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că in salarul brut stabilit fiecărui funcŃionar 
public sau personal contractual se include şi sporul de vechime şi sporul de conducere, si 
atunci evident că există diferenŃe, deoarece sporul de vechime diferă şi numai funcŃionarii 
publici de conducere au indemnizaŃia de conducere, ceilalti sunt functionari cu funcŃii de 
executie, sau mai diferă şi in funcŃie de avansările în treaptă, respectiv promăvări în clasă şi 
în grad, care s-au făcut în cursul anului pentru cei care îndeplinesc condiŃiile stabilite de 
lege. 

 Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
Referatul Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad şi Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici 
nr.488428/20 iulie 2010. 

Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi 
motivat(Circo Aurel Vasile  şi Suciu Ovidiu) se adoptă Hotărârea nr.79/2010 privind 
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru 
instituŃiile publice şi pentru serviciile publice din subordineaConsiliului local al 
municipiului Brad 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre  privind închirierea prin licitaŃie 
publică a unei suprafeŃe de 2,00 mp de teren situat în Brad, str. Republicii – zona 
AdministraŃiei Financiare Brad, din domeniul privat  al municipiului Brad, în vederea 
amplasării  unui panou publicitar 

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 in proiectul supus aprobării  a propus in 
art.1 închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 2,00 mp de teren situat în Brad, str. 
Republicii – zona AdministraŃiei Financiare Brad, din domeniul privat al municipiului Brad, 
în vederea amplasării unui panou publicitar şi menŃionează că panoul publicitar va conŃine 
reclame în favoarea SC RELCOM SRL. 
 În art.2 şi 3 al  proiectului de hotărâre a propus aprobarea Caietului de sarcini  privind 
închirierea prin licitaŃie a suprafeŃei de 2 mp  de teren, componenŃa Comisiei de licitaŃie 
precum şi preŃul de pornire al licitaŃiei de 11 lei /mp/lună şi solicită domnilor consilieri să se 
facă propuneri in acest sens. 

Doamna  consilier Chiş Alexandra 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 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 şi solicită să i se precizeze dacă pe lângă taxa de teren se percepe şi taxa 
de publicitate. 
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Doamna secretar Epure Agnes precizează că pe lângă taxa de inchiriere pentru teren 
va trebui să plătească şi taxa de publicitate. 

Domnul preşedinte de şedinŃă solicită domnilor consilieri să facă propuneri pentru 
completarea comisiei de licitatie. 

Domnul consilier Mureş Mihai propune ca din comisia de licitatie să facă parte 
domnul consilier Hărăguş Constantin Marin, propunere votată in unanimitate  

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 15 voturi „pentru” 2 consilieri absenŃi 
motivat(Circo Aurel Vasile  şi Suciu Ovidiu se adoptă HOTĂRÂREA  NR.80/2010 
privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 2,00 mp de teren situat în 
Brad, str. Republicii – zona AdministraŃiei Financiare Brad, din domeniul privat  al 
municipiului Brad, în vederea amplasării  unui panou publicitar 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea  vânzării unui 
apartament din   fondul locativ de stat către actuala chiriaşă. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da 
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de iniŃiator.  
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că urmare a adresei nr. 2260/07.07.2010 
prin care S.C. ACVACALOR S.A. BRAD înaintează DocumentaŃia de vânzare pentru 
apartamentul nr. 6, sc.1, et.I, din blocul nr. 28, de pe str. Aleea Privighetorilor, construit din 
fondurile statului, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea vânzării 
acestuia  doamnei Lazăr Dorina –LuminiŃa,  fiind în momentul de  faŃă chiriaşa acestui 
apartament. 
 MenŃionează că din documentaŃia prezentată de către SC ACVACALOR SA BRAD 
rezultă faptul că actuala chiriaşă nu are datorii  faŃă de AsociaŃia de proprietari  din care face 
parte şi nici restanŃe la chirie, respectiv, la energia termică la SC Acvacalor SA Brad şi a 
propus vânzarea apartamentului la preŃul de 3970 lei cu plata în rate aşa cum a solicitat de 
fapt doamna Lazăr Dorina LuminiŃa în  cererea adresată  către SC Acvacalor SA Brad în 
data de 01.07.2010. 

Doamna  consilier Chiş Alexandra dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze 
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii 
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier 
Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită să i se precizeze de ce in 6 iulie 2010 s-a 
prelungit contractul de inchiriere iar in data de 7 iulie 2010 , la o zi diferenŃă, doamna Lazăr 
Doina LuminiŃa a solicitat cumpărarea apartamentului, iar din documentele anexate nu reiese 
cine a fost inainte titularul contractului de inchiriere. 

Doamna Adina NiŃă – contabil -  al SC Acvacalor SA  Brad precizează că şi anterior 
prelungirii contractului de închiriere tot doamna Lazăr Doina LuminiŃa a fost titulara dar nu 
a putut face cererea de cumpărare intrucât a avut datorii.Deoarece termenul de inchiriere a 
contractului expira cu data de 6 iulie 2010 chiriaşa a solicitat prelungirea contractului iar 
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pana în data de 7 iulie 2010 a achitat si datoriile pe care le avea, putând in 7 iulie 2010 să 
solicite cumpărarea apartamentului. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
Raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului 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 15 voturi „pentru”, 2 
consilieri absenŃi motivat(Circo Aurel Vasile  şi Suciu Ovidiu ) se adoptă   Hotărârea 
nr.81/2010 privind aprobarea  vânzării unui apartament din fondul locativ de stat 
către actuala chiriaşă 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere 
din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad str. Spitalului nr. 2 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da 
citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în calitatea sa de iniŃiator.  
          Domnul primar Florin Cazacu precizează că garsoniera cu nr. 34 din Blocul 105 
Garsoniere de pe str. Spitalului, administrat de către Primăria municipiului Brad a fost 
predată de către fostul chiriaş  Berszan Attila Peter fapt pentru care a iniŃiat  proiect de 
hotărâre prin care a propus repartizarea acesteia domnului Costina Mircea DănuŃ. 
 Precizează că în perioada cât a fost domnul Berszan  Attila chiriaşul acestei garsoniere 
a acumulat o datorie de aproximativ 4000 lei din neplata chiriei, a energiei termice şi a 
taxelor comune, fapt pentru care a fost acŃionat în instanŃă. Prin SentinŃa Civilă nr. 922/2008  
susnumitul a fost obligat să plătească sumele datorate dar este lipsit de mijloace financiare 
astfel încât SentinŃa Judecătorească nu poate fi pusă în executare. 
 Având în vedere că domnul Costina Mircea DănuŃ s-a prezentat în repetate rânduri la 
audienŃe solicitând repartizarea unei locuinŃe şi luând în considerare DeclaraŃia notarială 
autentificată sub nr. 360/14.07.2010  prin acesta se angajează  că va achita toate datoriile 
fostului chiriaş Berszan Attila Peter în cazul în care i se va repartiza garsoniera, a considerat 
că ar fi oportună această repartiŃie întrucât o parte din datoriile acestuia  vor face venit  la 
bugetul local.  

Doamna  consilier Chiş Alexandra  dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze 
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii 
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier 
Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, 
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru 
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul primar solicită domnului Costina Mircea DănuŃ, care este prezent in sală, să 
precizeze in cât timp ar putea achita datoriile acumulate de fostul chiriaş. 

Domnul Costina Mircea DănuŃ precizează că dacă îi va fi repartizată garsoniera ar 
putea achita datoriile până la data de 15 august 2010. 
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Domnul consilier Mureş Mihai propune ca ar fi bine ca acei chiriaşi care pleacă în 
străinătate şi uită să-şi plătească datoriile să fie evacuaŃi în lipsă şi consideră că nu vor mai fi 
probleme similare, să se acumuleze datorii uriaşe. 

Domnul Primar –Florin Cazacu menŃionează că o evacuare echivalează cu o audienŃă 
la dumnealui pentru repartizarea unei alte locuinŃe şi oamenii pleacă în străinătate pentru 
faptul că în zonă nu sunt locuri de muncă, dar că trebuie bine analizat fiecare caz în parte. 

Domnul consilier Mureş Mihai solicită executivului Primăriei să prezinte din 6 in 6 
luni situaŃia incasării chiriilor de la blocul 105 garsoniere pentru a Ńine situaŃia sub control. 

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu solicită aceeasi situatie să fie prezentată şi de 
către S.C.Acvacalor S.A.Brad pentru cei care stau cu chirie in locuinŃe proprietate de stat. 

Domnul primar precizează că la prima şedinŃă vor fi prezentate cele două situaŃii 
solicitate de către domnii consilieri. 

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 secret  proiectul de hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru” 2 consilieri 
absenŃi motivat(Circo Aurel Vasile  şi Suciu Ovidiu )se adoptă Hotărârea nr. 82/2010  
privind repartizarea unei garsoniere din imobilul, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad 
str. Spitalului nr. 2. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind completarea inventarului 
domeniului privat al municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da 
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa de iniŃiator.  
         Domnul primar Florin Cazacu precizează că  au fost identificate în satul Ruda Brad 5 
amplasamente,  de teren precum şi 2 amplasamente în intravilanul municipiului Brad pe str. 
Republici şi str. Vânătorilor care nu au fost revendicate, nefăcând obiectul Legilor fondului 
funciar şi nici a Legii nr. 10/2001, şi a propus trecerea acestora în domeniul privat al 
municipiului Brad. 
               MenŃionează că suprafaŃa totală a celor 5 amplasamente din satul Ruda Brad este 
de 3528 mp.  şi se compune din: 
                   - suprafaŃa de 288 mp înscrisă în CF nr. 61215 nr. top. 573; 
                   - suprafaŃa  de 36 mp înscrisă în CF nr. 61216 nr. top 574; 
                   - suprafaŃa de 576 mp înscrisă în CF nr. 61217 nr. top 575; 
                   - suprafaŃa de 2196 mp înscrisă în CF nr. 61213 , nr. top 571; 
                   - suprafaŃa de 432 mp înscrisă în CF nr. 61214, nr. top  572. 
         SuprafaŃa totală  a celor 2 amplasamente situate în intravilanul municipiului Brad pe 
str. Republicii şi str. Vânătorilor este de 1379 mp. şi se compune din: 
                  - suprafaŃa de 614 mp. înscrisă în CF nr. 60865 nr. top 142/b 
                  - suprafaŃa de 765 mp. înscrisă în CF nr. 61227 nr. top 284/3/2 
        Precizează că amplasamentele din satul Ruda Brad se află în apropierea  „Treptele 
Romane” iar amplasamentele din intravilanul municipiului Brad reprezintă terenul de sub 
CAR Pensionari Brad şi terenul din imediata apropiere a SC ACVACALOR SA BRAD şi 
proprietatea particulară HenŃ Gheorghe. 

Doamna consilier Chiş Alexandra  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 
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Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de şedinŃă 
supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi 
motivat(Circo Aurel Vasile  şi Suciu Ovidiu )  se adoptă Hotărârea nr. 83/2010 privind 
completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind completarea inventarului 
domeniului public al municipiului Brad. 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că la inventarierea bunurilor care fac parte 
din domeniul public al municipiului Brad s-a constatat că nu au fost înregistrate  bunurile 
achiziŃionate între anii 2004- 2007 pentru producerea energiei termice pentru populaŃia 
municipiului Brad, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus completarea 
inventarului domeniului public cu următoarele bunuri 
 - cazane de apă fierbinte  3 bucăŃi la preŃul de  569 485 lei/buc; 
           - coş de fum 3 bucăŃi  la preŃul de 20529 lei/buc; 
            - pompă de circulaŃie  apă în cazan 3 bucăŃi  la preŃul de 14419 lei/buc; 
            - butelie de amestec una bucată la preŃul de 23300 lei/buc; 
            - sistem de expansiune cu menŃinere presiune în sistem - un set la preŃul de  74136 
lei/set. 
 - rezervor de zi  60 mc cu perete dublu şi izolat 5 buc la preŃul de  63326 lei/buc; 
            - instalaŃie de preîncălzit şi pompat păcură un set la preŃul de  88050 lei/set; 
            - cazan de abur pentru menŃinere preîncălzire rezervoare stocare şi cisterne una 
bucată   la preŃul de 106310 lei/buc; 
             - staŃie tratare chimică a apei  cu sistem automat  un set la preŃul de 15392 lei/set; 
             - rezervor apă tratată şi condensat cu sistem de automatizare una bucată la preŃul de 
19265 lei/buc; 
              - rezervor de zi pentru combustibil 2 mc cu sistem de urmărire nivel una bucată la 
preŃul de 17829 lei/buc; 
   - instalaŃie de degazare cu vid compus din: degazator şi coloană de degazare, grup 
dozare substanŃe chimice, grup pompare grunffos, sistem pompă vid, aparatură locală şi 
panou de comandă 
              MenŃionează că bunurile au fost achiziŃionate de la SC Primex SRL Cluj conform 
facturilor existente la dosar. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 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 cu15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi motivat(Circo 
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Aurel Vasile  şi Suciu Ovidiu )  se adoptă Hotărârea nr. 84/2010 privind completarea 
inventarului domeniului public  al municipiului Brad 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea unor spaŃii din 
domeniul public al municipiului Brad îndomeniul privat al municipiului Brad 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că  în  inventarul  domeniului public  al 
municipiului Brad, întocmit  în anul 1999, pe lângă spaŃiile din imobilul de pe str. Republicii 
nr. 18, care constituie de fapt sediul Primăriei municipiului Brad la poziŃia 249 au mai fost 
inventariate câteva spaŃii situate la parterul şi etajul  I al blocului  24 A,  înregistrate sub 
denumirea de Corp clădire 2   sediu Primărie cu o suprafaŃă construită de 252,86 mp. 
 În spaŃiul de la parterul blocului  funcŃionează Casa Căsătoriilor iar la etajul  I îşi 
desfăşoară activitatea Compartimentul AchiziŃii Publice din cadrul Primăriei şi câteva spaŃii 
– sedii de partide politice.   

 Comunicarea între cele două imobile s-a făcut atât la parter cât şi la etajul I prin 
crearea unor uşi  de acces. 

Sediul Primăriei municipiului Brad urmează să fie restituit foştilor proprietari  şi va fi 
dezafectat de utilitate publică cum de altfel şi spaŃiile care compun Corp clădire  2  din 
blocul 24A . 

Având în vedere cele menŃionate mai sus a propus dezafectarea de utilitate publică 
doar a Corp clădire 2 în suprafaŃă construită de 252,86 mp prin trecerea în domeniul privat al  
municipiului Brad, urmând ca în momentul în care Primăria îşi va muta sediul în noua 
locaŃie să se facă dezafectarea de utilitate publică şi a clădirii principale a Primăriei. 

Doamna consilier Chiş Alexandra  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 15  voturi „pentru” , 2 consilieri absenŃi motivat(Circo 
Aurel Vasile  şi Suciu Ovidiu ) se adoptă Hotărârea nr.85/2010 privind trecerea unor 
spaŃii din domeniul public al municipiului Brad în domeniul privat al municipiului 
Brad. 

       Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre   privind  aprobarea încheierii unui 
contract de asociere  între municipiul Brad şi AsociaŃia Klimactiv din 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 urmare a adresei nr. 7/29.06.2010  a 
AsociaŃiei Klimactiv  din Brad prin care solicită încheierea unui parteneriat în vederea 
promovării voluntariatului pentru eliminarea impactului de mediu a iniŃiat prezentul proiect 
de hotărâre prin care a propus încheierea unui contract de asociere între municipiul Brad şi 
AsociaŃia Klimactiv – persoană juridică română, nonprofit având ca scop conservarea 
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mediului natural şi al proceselor ecologice din localitate, Contractul să se încheie pe o 
perioadă de 5 ani , începând cu data de 01.08.2010  cu posibilitatea prelungirii acestuia 
precum şi  împuternicirea primarului de a semna Contractul de asociere 

Doamna consilier Chiş Alexandra dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze 
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii 
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier 
Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, 
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru 
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că ideea ca atare este de lăudat având în 
vedere obiectul de activitate privind ecologizarea şi educarea tineretului in acest sens dar 
dumnealui nu ştie foarte clar care este exact obiectul şi care sunt obligaŃiile Consiliului local 
al municipiului Brad. 

Domnul Primar-Florin Cazacu menŃionează că dreptul la asociere este garantat prin 
ConstituŃie, şi consideră că este bine să închei astfel de contracte şi propune  amendament 
“termenul contractului să fie de 1 an de zile şi pentru fiecare obiect de activitate in 
parte”, votat în unanimitate. 

Totodată precizează că este binevenită această asociere având în vedere că se vor 
educa tinerii în acest sens, de a avea grijă de mediul înconjurător, de a ocroti animalele.Mai 
menŃionează şi faptul că fiecare activitate va fi prezentată şi supusă aprobării Consiliului 
local al municipiului Brad. 

Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizează că a citit foarte atent Statutul 
asociaŃiei şi undeva se specifică faptul că finanŃarea şi derularea fiecărei activităŃi se suportă 
de către ambele părŃi şi nu care cumva să angajaăm cheltuieli prea mari în această direcŃie. 

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

 Nemaifiind alte  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi 
motivat(Circo Aurel Vasile  şi Suciu Ovidiu ) se adoptă Hotărârea nr.86/2010 privind  
aprobarea încheierii unui contract de asociere între municipiul Brad şi AsociaŃia 
Klimactiv din Brad 
            Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind reorganizarea colectivului 
de redacŃie al ziarului local ,,ZARANDUL” 

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 datorită descompletarii Colectivului de 
redacŃie al ziarului local „Zarandul” cu trei membrii respectiv Rusu Manuela, Manea 
Ramona şi Costina Ionel Zeno dintre care două plecate din localitate şi unul decedat a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus reorganizarea Colectivului de redacŃie dar 
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solicită Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi 
de agrement de a  desemna trei membrii care să facă parte din  colectivul de redacŃie al 
ziarului local “Zarandul”. 

Doamna consilier Chiş Alexandra  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 şi totodată propune ca în colectivul de redacŃie să fie propuşi doi consilieri 
locali şi un reprezentant al Primăriei municipiului Brad. 

Domnul consilier Mureş Mihai consideră că este binevenit acest proiect de hotărâre 
pentru că consideră că trebuie schimbat formatul ziarului, eventual să fie bilunar şi să 
evidenŃieze şi realizările din municipiul Brad ca o contracarare a articolelor editate în ziarul 
Glasul Hunedoarei, în care se scriu numai “porcării”, cetăŃeanul fiind lipsit de posibilitatea 
de a citi şi un al doilea punct de vedere. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe consideră că era bine dacă la şedinŃă participa şi 
redactorul şef al ziarului, doamna  Leucean  Bianca, deoarece ceilalŃi membrii au avut un rol 
“decorativ”, singura doamna Leucean a conceput articolele şi le-a scris, astfel că a rămas de 
fapt la latitudinea unei singure persoane şi este foarte bine venită ideea de a coopta noi 
membrii care să fie mult mai interesaŃi şi să vină cu idei noi. 

Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizează că este de acord cu cele 
menŃionate de colegii săi dar propune ca acesti membrii să fie stimulaŃi bănesc, cu 50 
lei.Consideră că  membrii colectivului de redacŃiei nu s-au implicat foarte  mult cu excepŃia 
doamnei Leucean care prin natura funcŃiei de director de Casă de Cultură a avut direct 
legătură cu munca de redacŃie. 

Totodată propune ca domnul consilier Ştefan Bogdan să facă parte din colectivul de 
redacŃie al ziarului. 

Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  propune ca in editorial să fie trecute 
informaŃii de interes general, acŃiuni şi activităŃi desfăşurate de către Primăria municipiului 
Brad şi Consiliul local al municipiului Brad, precum şi o rubrică meteo. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian propune ca cei trei membrii să nu fie din 
rândul consilierilor locali ci să se atragă tineri care studiază ziaristica, care să se implice mai 
mult să realizeze lucrări de calitate şi consideră că nu este oportun ca acest ziar să fie o 
platformă de luptă politică. 

Domnul primar Florin Cazacu este de acord cu cele menŃionate de domnul consilier 
Dusan Gheorghe Adrian şi consideră că un ziar care apare lunar nu are cum  să tina „pasul 
cu minciunile sfruntate care apar in ziarele zilnice”, şi face referire la „minciunile” scrise în 
presă cu privire la mărirea tarifului de colectare a gunoiului, cu inactivitatea statiei ECO. 

În altă ordine de idei menŃionează faptul că ziarul Zarandul este un ziar cultural, nu 
este un ziar în care să fie publicate  articole de laudă la adresa primarului şi ar dori ca şi 
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încontinuare să-şi păstreze acelaşi specific, binenŃeles cu lucrări de bună calitate şi mai 
„dinamic”. 

Consideră că toate „minciunile” scrise în presă la adresa primarului, primăriei şi 
consiliului local vor fi  „sancŃionate moral de cetăŃenii municipiului” şi nu este cazul să 
transforme ziarul Zarandul intr-o „replică„ a celorlalte editoriale. 

Propune totodată ca din colectivul de redacŃie al ziarului să facă parte doamna Ruda 
Angela-bibliotecară la Biblioteca municipală Brad şi Borza Monica-de la Compartimentul 
RelaŃii cu publicul şi Integrare Europeană din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că “nu s-a pus problema de a da o replica 
ziarului Glasul Hunedoarei” ci doar să fie evidenŃiate realizările Primăriei municipiului Brad 
şi ale Consiliului Local al municipiului Brad. 

Propune ca din comitetul de redacŃie al ziarului să facă parte domnul consilier Ciur 
Gheorghe. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte supune la vot propunerile făcute cu privire 
la cei trei membrii care vor face parte din comitetul de redacŃie al ziarului, iar în urma 
votului deschis s-au obŃinut următorele rezultate 

- domnul consilier Ştefan Bogdan -4 voturi pentru, 11 împotriva 
-domnul consilier Ciur Gheorghe-11 voturi pentru, 4 impotriva 
-doamna Ruda Angela-15 pentru 
-doamnaBorzaMonica-15pentru 
Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 

raportul  Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad.  
   Nemaifiind  alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi 
motivat(Circo Aurel Vasile  şi Suciu Ovidiu )  , se adoptă Hotărârea nr. 87/2010 privind 
reorganizarea colectivului de redacŃie al ziarului local ,,ZARANDUL” 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  suplimentarea sumei alocate 
din bugetul municipiului Brad , Clubului Sportiv ,,Armata  Aurul Brad” pentru 
participarea  la  competiŃiile sportive până la finele anului 2010 

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează urmare a adresei nr. 43/22.06.2010  a 
Clubului Sportiv Armata Aurul Brad prin care a solicitat  acordarea sumei de 60 mii lei 
pentru continuarea activităŃii sportive în a doua jumătate a anului 2010  a iniŃiat prezentul 
proiect de hotărâre prin care a propus suplimentarea sumei alocate din capitolul bugetar 
67.02 la începutul anului 2010 prin Hotărârea nr. 26/2010 având la bază  Contractul de 
asociere  nr. 11383 /2005. 
 Precizează că în baza HCL nr. 26/2010 Clubului Sportiv Armata Aurul Brad până în 
prezent s-a alocat suma de  60 mii lei. 
 Totodată menŃionează că lasă la aprecierea Comisiei de specialitate a Consiliului local 
– Comisia pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de 
agrement de a stabili suma care urmează a fi alocată. 

Doamna  consilier Chiş Alexandra  dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze 
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii 
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier 
Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
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realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, 
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru 
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat. 

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

Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că este bine să se aloce şi cea de a doua 
jumătate din  tranşă aprobată, respectiv suma de 60.000 lei, dar precizează că dacă nu sunt 
resurse financiare să se vireze treptat tranşele de bani în funcŃie de necesităŃi, să nu fie un 
efort bugetar prea mare. 

Domnul primar Florin Cazacu este de acord cu propunerea domnului consilier şi 
menŃionează că întotdeauna transferul banilor s-a făcut eşalonat  şi numai dacă au fost 
resurse financiare. 

Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizează că a studiat materialele de 
şedinŃă foarte atent şi a constatat că  Clubul Sportiv Armata Aurul Brad a cerut o sumă foarte 
mare comparativ cu ceilalti de la Metalul Criscior, şi ar dori să se prezinte o situaŃie cu 
modul în care s-au  cheltuit banii alocaŃi. 

Domnul preşedinte de şedinŃă cu aprobarea domnilor consilieri dă cuvântul 
preşedintelui Clubului Sportiv Armata Aurul Brad, domnul Verdeş Grigore, care face o 
scurtă informare, urmând ca la şedinŃa viitoare să prezinte in scris  şi mai detaliat modul in 
care au fost cheltuiŃi banii alocaŃi.  

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi de 
raportul Serviciul buget-finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe 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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi 
motivat(Circo Aurel Vasile  şi Suciu Ovidiu )se adoptă Hotărârea nr. 88/2010 privind  
suplimentarea sumei alocate din bugetul municipiului Brad, Clubului Sportiv ,,Armata  
Aurul Brad” pentru participarea  la  competiŃiile sportive până la finele anului 2010 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  suplimentarea sumei alocate 
din bugetul municipiului Brad , AsociaŃiei Sportive „Metalul”  Crişcior  pentru 
participarea  la  competiŃiile sportive până la finele anului 2010 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a da 
citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în calitatea sa de iniŃiator.  
 Domnul primar precizează că urmare a adresei nr. 10/06.07.2010  a AsociaŃiei 
Sportive Metalul Crişcior prin care solicită  acordarea sumei de 8 mii lei pentru continuarea 
activităŃii sportive în a doua jumătate a anului 2010  a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre 
prin care a propus suplimentarea sumei alocate din capitolul bugetar 67.02 la începutul 
anului 2010 prin Hotărârea nr. 34/2010 având la bază  Contractul de asociere  nr. 13214 
/2009. 
 Precizează că în baza HCL nr. 34/2010 Clubului Sportiv Armata Aurul Brad până în 
prezent i s-a alocat suma de  4 mii lei dar lasă la aprecierea Comisiei de specialitate a 
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Consiliului local – Comisia pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, 
protecŃie socială şi de agrement de a stabili suma care urmează a fi alocată. 

Doamna consilier Chiş Alexandra  dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze 
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii 
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier 
Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, 
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru 
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că s-a făcut o execuŃie bugetară pentru 
suma de 4000 lei, sumă care a ajuns doar pentru arbitrii şi organizare şi face cunoscut faptul 
că Metalul Crişcior nu mai este susŃinut financiar de către S.C.Atelierele Centrale 
S.A.Crişcior. 

Domnul primar menŃionează că sediul lor este la Crişcior şi dacă vor fi  luate toate sub 
tutela Consiliului local Brad  vor trece la Aurul Brad, dar competiŃia este bună. 

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că nu este echitabil, s-a luat în discuŃie 
8000 lei, dar la prima rectificare de buget doreşte să se facă o suplinire de 3000-4000 lei. 

Domnul primar menŃionează că există un contract de asociere, iar o competiŃie între 
cele două echipe este periculoasă pentru bugetul local,  în calitatea sa de ordonator principal 
de credite are „insomnii” cu privire la faptul că nu sunt bani şi nu ştie cum se va trece de 
criză. 

Domnul consilier Mureş Mihai precizează că îşi dă demisia din Consiliul de 
administraŃie de la Metalul Crişcior. 

Domnul primar întreabă dacă domnul Pleşa nu trebuia să vină la şedinŃă? 
Domnul consilier Mureş Mihai răspunde că da, dar precizează că dânsul are întâlnire 

cu patronul austriac pentru discutarea unor probleme legate de disponibilizări, iar faptul că 
dumnealui este prezent susŃine interesele Clubului fără a avea alte interese. 

Domnul primar face precizarea ca domnul Pleşa şi cei de la Aurul Brad să facă în scris  
execuŃia bugetară la zi. 
          Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi 
motivat(Circo Aurel Vasile  şi Suciu Ovidiu )se adoptă Hotărârea nr. 89/2010 privind 
suplimentarea sumei alocate din bugetul municipiului Brad, AsociaŃiei Sportive 
„Metalul”  Crişcior  pentru participarea  la  competiŃiile sportive până la finele anului 
2010. 

  
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru 

repartizarea locuinŃelor pentru tineri destinate închirierii construite şi date în 
exploatare prin programe derulate de AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe Bucureşti. 

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.  
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Domnul primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere faptul că în cursul lunii 
iulie 2010 s-a finalizat construirea blocului ANL de pe str. Dacilor din municipiul Brad, care 
cuprinde un număr de 50 de locuinŃe trebuie aprobate criterii de repartizare a acestora, care 
sunt elaborate după criteriile cadru stabilite de Normele Metodologice aprobate prin HGR 
nr.962/2001. 
 Precizează că, solicitantul pentru repartizarea unei locuinŃe construită prin ANL 
trebuie să îndeplinească criterii de acces la locuinŃă, şi anume: vârsta de până la 35 de ani la 
data depunerii cererii, să nu aibă locuinŃă(soŃ/soŃie) sau să nu fi deşinut o altă locuinŃă în 
proprietate, să nu fie beneficiarul unei locuinŃe cu chirie la stat(soŃ/soŃie), să-şi desfăşoare 
activitatea în Brad sau pe o rază teritorială de 50 km în judeŃ. 
 Mai menŃionează că dacă criteriile de acces sunt îndeplinite, solicitantul va fi punctat 
în baza criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj şi care se referă la : situaŃia locativă 
actuală, starea civilă,starea de sănătate actuală, vechimea cererii solicitantului, nivelul 
studiilor, situaŃii sociale deosebite, iar repartizarea locuinŃelor în baza criteriilor stabilite se 
va face de către comisia constituită prin Hotărârea Consiliului local Brad nr.118/2000. 
          Domnul primar mai face precizarea că s-a solicitat la Ministerul Lucrărilor Publice ca 
ultimul criteriu-cel cu desfăşurarea activităŃii pe o rază de 50 de km în judeŃ- să fie aprobat 
ca şi criteriu pentru repartizarea locuinŃelor din fondul ANL, întrucât unii solicitanŃi lucrează 
în afara municipiului Brad, nefiind locuri de muncă în Brad. 

Doamna consilier Chiş Alexandra  dă citire raportului Comisiei de studii, prognoze 
economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii 
publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier 
Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul 
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, 
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement  care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru 
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

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

 Domnul consilier Mureş Mihai întreabă dacă cererile trebuiau făcute expres pentru 
ANL iar cele mai vechi de 5 ani se iau în considerare la repartizare ? 

Doamna Lăzărescu Cristina menŃionează că există cereri de acum 6 ani de când  s-au 
făcut repartizări pentru celălalt bloc construit din fondurile ANL iar în ele este menŃionat că 
solicită repartizarea unei locuinŃe ANL. 

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă nu se iau în considerare cererile care nu 
au trecute expres „locuinŃă ANL”? 

Domnul primar precizează că analizarea cererilor o va face comisia şi trebuie văzut 
câte cereri de acum 6 ani mai există în vederea repartizării. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian menŃionează că a făcut parte din comisia 
din 2003-2004 şi au fost aceleaşi probleme referitoare la criteriul cu distanŃa, dar propune o 
motivare la criteriul cu  desfăşurarea activităŃii pe o rază teritorială de 50 km în judeŃ, 
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întrucât platformele de muncă sunt în afara oraşului. Mai precizează că doreşte să se retragă 
din această comisie pentru că nu este moral ca să facă parte din nou din comisia de 
repartizare a locuinŃelor şi solicită înlocuirea sa cu altă persoană. 

Domnul primar menŃionează că înainte de recepŃia blocului ANL, trebuie făcută o 
sistematizare pe verticală şi solicită biroului urbanism să ia măsurile necesare.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi 
motivat(Circo Aurel Vasile  şi Suciu Ovidiu )se adoptă Hotărârea nr. 90/2010 aprobarea 
Criteriilor pentru repartizarea locuinŃelor pentru tineri destinate închirierii construite 
şi date în exploatare prin programe derulate de AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe 
Bucureşti. 

Se trece la următorul punct şi anume: 
12. Informarea nr. 11173/2010 a consilierului juridic al Consiliului local Brad 

privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti  în care Consiliul local Brad este 
parte-domnii consilieri au luat cunoştiinŃă de cele prezentate 

13. Raportul Serviciului Public de AsistenŃă Socială – privind activitatea 
asistenŃilor personali desfăşurată în semestru I al anului 2010- domnii consilieri au luat 
cunoştiinŃă de cele prezentate.  

14. Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:  
- prezentarea Protocolului de predare-preluare a managementului asistenŃei medicale 

al  Spitalului municipal  Brad nr. 4728/29.06.2010-domnul primar Florin Cazacu aduce la 
cunoştiinŃa domnilor consilieri că a avut loc sedinŃa Consiliului de administratie al Spitalului 
municipal Brad şi a fost aleasă în funcŃia de preşedinte al acestuia doamna Cristescu 
Melioara-doctor chirurg şi director medical –domnul Ciota Ioan. 

Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită să i se precizeze dacă s-a reglementat 
problema datoriilor faŃă de S.C.Acvacalor S.A Brad. 

Domnul Jurca Florin precizează că  s-au trimis numai facturile cu debitele curente care 
vor fi achitate de DirecŃia de Sănătate Publică a JudeŃului Hunedoara până la finele lunii 
august 2010, iar penalităŃile aferente trebuie suportate din venituri proprii. 

Domnul primar face cunoscut faptul că are în vedere realizarea unei centrale termice 
proprii pentru buna desfăşurare a activităŃii în spital, precum şi unele modificări şi 
îmbunătăŃiri la secŃia de chirurgie şi pediatrie.Atrage atenŃia domnului maneger să solicite 
întregului personal din spital să poarte ecusoanele iar circulaŃia în curte să fie cât mai redusă 
întrucât este nevoie de linişte pentru pacienŃii bolnavi. 

- adresa nr. 5236/19.07.2010 a DirecŃiei de Sănătate Publică a JudeŃului 
Hunedoara- domnii consilieri au luat cunoştiinŃă de cele prezentate.  

- adresa nr. 125/02.07.2010 a AsociaŃiei pentru Păstrarea Liniilor Ferate Înguste 
din România- domnii consilieri au luat cunoştiinŃă de cele prezentate.  
  - cererea nr. 10995/16.07.2010 a domnului Benea Paul Sabin-prin care solicită 
concesionarea sau inchirierea unui teren de 12 mp in vederea amplasării unui chioşc 
comercial, situat în Brad, str.Liceului-domnii consilieri nu au fost de acord cu solicitarea 
făcută deoarece nu se poate  amplasa chioşcul în zona solicită deoarece este o zonă cu reŃele 
subterane, este o zonă de locuit şi nu se pretează la activitate comercială. 

 -adresa nr. 186/21.07.2010 a SC ROSTYLE ALEX SRL BRAD –solicită 
concesionarea suprafeŃei de teren situată în Brad, str.Abatorului, fosta Platformă A.D.P.-
domnii consilieri dau aviz de principiu pentru realizarea unui P.U.D. 
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-cererea nr. 11345/26.07.2010 a domnului Hărăguş Gabriel- solicită concesionarea 
suprafeŃei de teren adiacentă clădirii pe latura dinspre str. Republicii-domnii consilieri în 
urma discuŃiilor purtate dau aviz de principiu. 

Domnul primar doreşte să facă unele precizări cu privire la solicitarea domnului 
Hărăguş şi precizează că a avut o discuŃie cu petentul care a solicitat concesionarea terenului 
în suprafaŃă de 150mp, amenajat în prezent ca terasă sezonieră şi care în prezent este deŃinut 
cu contract de închiriere de către S.C.Pan InternaŃional Brad, precum şi faptul că doreşte să 
creeze un acces la imobilul deŃinut de el, între spaŃiul ocupat de Banca Transilvania şi 
Restaurantul Milenium. 

Totodată a solicitat sprijinul unor arhitecŃi pentru a trata întreaga zonă centrală ca un 
tot unitar şi pentru a realiza o lucrare complexă care să se încadreze în arhitectura oraşului. 

Domnul consilier Mureş Mihai a precizat că este de acord cu cele solicitate şi că a 
participat şi dumnealui la discuŃie, fiind binevenită ideea selectării propunerilor a mai multor 
arhitecŃi. 
 

-adresa nr. 11393/2010 a domnului prof. univ. dr. Ioan Radu-prin care a solicitat 
ca bunurile care sunt parte componentă a centralei să fie evidenŃiată în domeniul public al 
municipiului Brad-solicitarea a fost rezolvată prin adoptarea H.C.L. nr.84/2010 

-Act adjudecare nr. 11321/26.07.2010 pentru clădirea sediu Filiala- Bradmin SA 
Brad- domnul primar face cunoscut faptul că s-a obŃinut Actul de adjudecare pentru clădire 
sediu administrativ al Primăriei, predarea efectivă a imobilului se va face în cursul 
săptămânii 02-07 august 2010 când va fi prezent şi domnul viceprimar, şi transmite felicitări 
Compartimentului juridic. 
  

Se trece la următorul punct înscris şi anume:DIVERSE. 
Se înscriu la cuvânt domnii consilieri Ciur Gheorghe, Manea Iosif, Duşan Gheorghe 

Adrian, Groza Liviu şi delegatul sătesc Tomesc Ioan. 
Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită să se ia masurile necesare pentru igienizarea 

unităŃilor de învăŃământ şcolare şi preşcolar, executarea de reparaŃii curente pentru punerea 
în funcŃiune a acestora la începutul anului şcolar.Totodată precizează că unele unităŃi 
bugetare mai au restanŃe la plata facturilor de energie termică şi electrică. 

Domnul primar îi face cunoscut  domnului consilier că cu operativitate s-au realizat 
lucrările de înlocuire a Ńiglei sparte şi va avea în vedere ca toate problemele solicitate să fie 
soluŃionate în mod favorabil pentru ca la începutul anului şcolar să fie totul în regulă. 

Domnul consilier Manea Iosif face cunoscut faptul că în zona Parcului Tineretului s-a 
intensificat circulaŃia şi propune pentru evitarea unor accidente să se amplaseze semne 
pentru restricŃionarea vitezei şi eventual o trecere de pietoni la capătul podului. 

Domnul primar precizează că semnele de circulaŃie se pot amplasa numai cu avizul 
PoliŃiei Rutiere iar realizarea unei treceri de pietoni crede că nu este posibilă deoarece la 
mică distanŃă, în faŃa poştei există o altă trecere de pietoni, dar va studia problema şi va 
dispune măsurile ce se impun. 

Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian aduce în atenŃia domnilor consilieri 
problema izolării termice a apartamentelor din municipiul Brad şi solicită Biroului Urbanism 
ca pentru şedinŃa viitoare să prezinte propuneri pentru eventualele solicitări.Mai precizează 
că în municipiul Deva deja au început lucrările de izolare a apartamentelor, mai puŃin în 
zona centrală, pentru că nu au un aspect foarte plăcut dar nici nu se pot opune la nesfârşit 
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solicitărilor.MenŃionează că dumnealului ştie că au fost solicitări din oartea cetăŃenilor şi 
chiar s-au efectuat astfel de lucrări. 

Domnul preşedinte de şedinŃă, Leaha Ştefan Dorel precizează că ştie că deja s-au 
realizat două astfel de izolaŃii şi una este în curs de execuŃie. 

Domnul primar menŃionează că astfel de lucrări nu se fac fără autorizaŃie de construire 
şi cei de la Biroul urbanism care au avut atribuŃii de control în zonelşe respective să vină cu 
dispoziŃia de sancŃionare dacă în zona lor s-au efectuat astfel de lucrări. 

În altă ordine de idei precizează că înainte de realizarea lucrării de izolare termică 
trebuie făcut un audit energetic şi trebuie luată legătura în acest sens cu AsociaŃiile de 
proprietari pentru a identifica dacă sunt solicitări în acest, pentru a se lucra unitar, cu 
aceleaşi dimensiuni la poliester şi acelaşi tip de zugrăveală.Dacă efortul bugetar nu este prea 
mare poate că Primăria va suporta costul auditului energetic. 

Doamna Neagu Moldovan Maria-consilier în cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului, InvestiŃii, precizează că indiferent dacă este vorba de scara unui bloc, sau a 
întregului bloc trebuie eliberată autorizaŃia de construire şi menŃionează că într-adevăr au 
venit cetăŃeni care s-au interesat de această problemă dar nu sunt înregistrate solicitări în 
acest sens. 

Domnul consilier Groza Liviu face cunoscut faptul că magazia din spatele Căminului 
Cultural Ruda-Brad este degradată şi există pericolul de prăbuşire şi solicită să se deplaseze 
o comisie de la Biroul Urbanism care să evalueze situaŃia şi să propună măsurile ce se 
impun. 

Mai solicită ca persoanele cărora li s-a aprobat ajutor social de la Primăria 
municipiului Brad să fie repartizate pentru efectuarea orelor de muncă în satul Ruda-Brad, 
deoarece sunt multe lucrări de realizat. 

Domnul primar precizează că în cel mai scurt timp se vor deplasa funcŃionarii de la 
urbanism si vor evalua situaŃia iar în cazul în care acea magazie prezintă pericol să o 
demoleze iar in ceea ce priveşte cea de a doua problema să ia legătura cu doamna Anca 
Stroişteanu care se ocupă cu repartizarea celor din venitul minim garantat pentru efectuarea 
orelor. 

Domnul delegat sătesc Tomesc Ioan face cunoscut faptul că şoferii de pe autobuz nu 
mai merg până la finele traseului întrucât drumul este stricat şi solicită 2 maşini de piatră 
concasată. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că se va deplasa  în teren domnul Mihoc 
Florel- consilierul primarului pentru a vedea care este situaŃia şi se vor duce două maşini de 
griblură şi o maşină de piatră concasată. 

Domnul primar Florin Cazacu face cunoscut domnilor consilieri că s-au trimis 
solicitări pentru sponsorizarea ediŃiei a IX-A a manifestării Zilelor municipiului Brad  si 
urmează ca cele două comisii  să se intrunească în sedinŃă de lucru. 

Nemaifiind alte discuŃii referitoare la punctele inscrise pe Ordinea de zi, domnul 
preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările şedinŃei ordinare din data de 27.07.2010. 

Brad, 27.07. 2010. 
 
      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                                                                   
           Leaha Ştefan Dorel                                     Secretar   
                                                                                                        EPURE AGNES 
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