ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat azi 27 septembrie 2012 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din
data de 27 septembrie 2012 s-a făcut în data de 21.09.2012 prin Dispoziţia nr.
599/21.09.2012 emisă de Primarul Municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi
art.68 (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din
municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 21.09.2012, conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie.
În calitate de invitaţi au participat doamna Niţă Adina - administrator special al
SC ACVACALOR SA BRAD – în insolvenţă şi domnul Boghean Emilian – consilier
Juridic al SC ACVACALOR SA BRAD - în insolvenţă.
La şedinţă au participat şi delegaţii săteşti din cele patru sate aparţinătoare
municipiului Brad şi anume: domnul Hărăguş Marin Constantin – delegat sătesc la
Ţărăţel, domnul Groza Liviu- delegat sătesc la Ruda Brad, Simedrea Iulian – delegat
sătesc la Mesteacăn şi domnul Pistrilă Pavel –delegat sătesc la Valea Brad.
Au participat de drept domnul Primar Florin Cazacu şi doamna BORA CARMENIRINA - Secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40, alin.
1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, doamna BORA CARMEN – IRINA – Secretar al Municipiului
Brad constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia invitându-i pe
toţi cei prezenţi să se ridice în picioare pentru a audia Imnul Naţional al României.
Doamna Secretar BORA CARMEN - IRINA supune spre aprobare procesul verbal
al şedinţei ordinare din data de 28 august 2012 şi procesul verbal al şedinţei de îndată din
data 17.09.2012 care se aprobă cu 17 voturi „pentru”.
În continuare doamna Secretar BORA CARMEN IRINA îl invită pe domnul
Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian să preia conducerea şedinţei.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Duşan Gheorghe Adrian, îl
roagă pe domnul Primar să dea citire proiectului ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad, a
Organigramei şi a Statului de funcţii ale acestui serviciu – iniţiat de primarul
municipiului Brad.
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2.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din proprietatea Horea Societate
Cooperativă Brad, judeţul Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad, judeţul
Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului Brad.
3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr.
118/2009 privind constituirea unei comisii sociale pentru analizarea cererilor de locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele ANL – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
4.Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din blocul ANL 2003
situat în Brad str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat de primarul municipiului
Brad.
5.Informarea nr.12785/20.09.2012 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de
judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.
6.Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri:
- adresa nr. 14/13.09.2012 a SC LICA & MONI EXIM SRL CRIŞCIOR
- adresa nr.883/04.09.2012 a Curţii de Conturi Hunedoara
- cererea nr. 12109/05.09.2012 a doamnei Ţendea Camelia Florina
- cererea nr. 12177/06.09.2012 a doamnei Coroi Livia
7. Diverse
Domnul Preşedinte de şedinţă, Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt
suplimentări la proiectul ordinii de zi.
Domnul Primar Florin Cazacu solicită suplimentarea Ordinii de zi cu următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mutării şi funcţionării Primăriei
Municipiului Brad în noul sediu situat în Brad, strada Independenţei, nr. 3, judeţul
Hunedoara, identificat prin C.F. nr.60481 Brad, nr. cadastral 923-C1 birouri – iniţiat de
primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Brad
în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a
Devizului general pentru obiectivul de investiţii „OPTIMIZAREA REŢELEI TERMICE
DE TRANSPORT AGENT PRIMAR PE TRONSONUL GURA BARZA-BRAD,
JUDEŢUL HUNEDOARA”- iniţiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut de păcură din
rezervele de stat.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat
al municipiului Brad.

6. Referatul nr. 12791/21.09.2012 a Cabinetului Şcolar Medical Brad.
7.Adresa nr. 2284/21.09.2012 a SC ACVACALOR SA BRAD IN INSOLVENŢĂ.
8. Adresa nr. 12865/24.09.2012 a Primăriei Municipiului Brad.
9. Adresa nr. 83/24.09.2012 a Clubului Sportiv „Armata Aurul” Brad.
10. Informarea domnului Pantea Nicolae cu privire la acţiunea din 13-16.09.2012
Simpozionul de Geologie.
Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian îl supune aprobării astfel cum a fost
suplimentat şi cu unanimitate de voturi este aprobat.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar
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Local de Evidenţă a Persoanelor Brad, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale
acestui serviciu.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
primar, Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că prin Hotărârea Consiliului local al
Municipiului Brad nr.13 din 28.02.2005 s-a înfiinţat Serviciul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad în
conformitate cu prevederile OUG nr.84/2001. La data înfiinţării acestui serviciu, au fost
aprobate structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi
funcţionare al acestuia, fiind existente 6 posturi din care unul era de conducere şi 5 de
execuţie.
Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara, prin adresa nr.8971/2011, a comunicat
numărul maxim de posturi de 154 pentru Municipiul Brad aferent anului 2012, respectiv
numărul maxim de posturi de 6 pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Brad, determinat potrivit Anexei care face parte integrantă din OUG
nr.63/2010.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad, are în
structura sa 6 posturi din care 5 sunt funcţii publice de execuţie şi 1 post de natură
contractuală, fără a exista o funcţie publică de conducere, activitatea serviciului fiind
coordonată de către o persoană desemnată prin dispoziţia Primarului municipiului Brad.
Ţinând cont de AVIZUL nr.3479184/10.08.2012 al Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.
Având în vedere modificările intervenite la nivelul acestui serviciu, se impune
aprobarea unui nou Regulament privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad, a Organigramei şi a Statului de funcţii
ale acestui serviciu, cu menţiunea că Organigrama şi Statul de funcţii fac parte din
Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local Brad, pentru instituţiile
publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Brad.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
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Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad şi solicită consilierilor juridici din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad să întocmească rapoartele din
punct de vedere al legalităţii şi nu al oportunităţii, aceasta o hotărăsc dumnealor.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de şedinţă
Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 113 /2012 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă
a Persoanelor Brad, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale acestui serviciu.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea unui imobil din
proprietatea Horea Societate Cooperativă Brad, judeţul Hunedoara în domeniul
public al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar, Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Ca urmare a referatului nr. 12682/19.09.2012 al Biroului pentru administrarea
domeniului public şi privat prin care se propune trecerea sub forma ,,dare în plată” a unui
imobil din proprietatea Horea Societate Cooperativă Brad, judeţul Hunedoara în
domeniul public al Municipiului Brad şi administrarea Consiliului Local al Municipiului
Brad, judeţul Hunedoara, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele
solicitate .
În Anexa la proiectul de hotărâre sunt prevăzute bunurile pe care le solicităm a fi
trecute în domeniul public al Municipiului Brad şi în administrarea Consiliului Local
Brad. Mai precizează că această procedură este extrem de lungă şi anevoioasă, că
hotărârea de consiliu e doar un prim pas.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local
Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.114/2012 privind trecerea unui
imobil din proprietatea Horea Societate Cooperativă Brad, judeţul Hunedoara în
domeniul public al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii

Consiliului Local Brad nr. 118/2009 privind constituirea unei comisii sociale pentru analizarea
cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele ANL.

Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere Referatul
nr.12677/19.09.2012 al Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din
cadrul Primăriei Municipiului Brad prin care solicită modificarea Hotărârii nr. 118/2009 a
Consiliului Local Brad privind constituirea unei comisii sociale pentru analizarea
cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din locuinţele ANL, a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus cele solicitate.
Conform dispoziţiilor legale, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a fost
constituită o comisie socială în vederea analizării cererilor de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii din locuinţele ANL, stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor, precum şi repartizarea locuinţelor.
Această comisie este formată din 4 salariaţi ai Primăriei Municipiului Brad şi 3
consilieri locali.
În urma alegerilor locale din 10 iunie 2012, domnul consilier Ciur Gheorghe nu
mai este în funcţie, iar doamna Secretar Epure Agnes a fost înlocuită prin Dispoziţia
Primarului nr. 488/2012 cu doamna Secretar Bora Carmen Irina .
Domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile propune ca din această comisie să facă
parte domnul Ştefan Bogdan Mihai – preşedintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement - propunere aprobată cu
unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.115/2012 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 118/2009 privind constituirea unei comisii
sociale pentru analizarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii din
locuinţele ANL.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe
din blocul ANL 2003 situat în Brad str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că prin Referatul nr.12698/19.09.2012 al
Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei
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Municipiului Brad face cunoscut că doamna Aldea Aurelia Nicoleta, deţinătoarea
apartamentului nr. 29, corp B, etaj 3 din blocul, ANL 2003, str. Nestor Lupei a fost
acţionată în instanţă pentru recuperarea debitelor şi evacuare.
Prin sentinţa civilă de 1986/2009 a Tribunalului Hunedoara s-a dispus evacuarea
acesteia.
Astfel în urma evacuării silite din 14.09.2012 apartamentul nr. 29 corp B etaj 3 din
blocul ANL 2003 de pe str. Nestor Lupei a devenit disponibil, fapt pentru care a iniţiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus repartizarea acestei locuinţe.
Precizează că repartizarea locuinţei se face în baza Hotărârii Consiliului local Brad
nr.74/2012 privind reactualizarea Listei de priorităţi ANL pe anul 2012 în vederea
repartizării unor locuinţe tinerilor în vârstă de până la 35 de ani.
Menţionează că pe Lista de priorităţi aprobată prin HCL nr. 74/2012 a rămas
nesoluţionat dosarul doamnei Cozac Daniela Elena, aceasta fiind la poziţia nr. 47 cu un
punctaj de 43 puncte şi astfel propun repartizarea apartamentului liber acestei persoanei.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat .
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de şedinţă
Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se
adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2012 privind repartizarea unei locuinţe
din blocul ANL 2003 situat în Brad str. Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea mutării şi
funcţionării Primăriei Municipiului Brad în noul sediu situat în Brad, strada
Independenţei, nr. 3, judeţul Hunedoara, identificat prin C.F. nr.60481 Brad, nr.
cadastral 923-C1 birouri.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că prin Sentinţa civilă nr. 41/2008 a
Tribunalului Hunedoara, definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 116/A/2008 a Curţii de
Apel Alba-Iulia şi Decizia nr. 2195/2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a fost
obligat să emită o dispoziţie de restituire în natură a imobilului situat în Brad, strada
Republicii, nr. 18, judeţul Hunedoara, identificat prun C.F. nr. 60492 Brad – sediul
Primăriei Municipiului Brad – cu păstrarea afectaţiunii imobilului pe o perioadă de 3 ani.
Urmare acestora, a emis Dispoziţia nr. 561/04.06.2009 şi, ulterior, prin Protocolul
de predare-primire nr. 13712/04.09.2009, a predat acest imobil actualilor proprietari.
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În conformitate cu prevederile art. 13, 15 şi 16 din Legea nr. 10/2001, republicată
cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul juridic al unor imobile preluate
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi a Hotărârii Consiliului
Local nr. 95/29.09.2009 a intervenit Contractul de Închiriere nr. 15467/30.09.2009, având
ca părţi contractante pe Feier-Golcea Ştefan şi Feier Virgil-Mircea, pe de o parte, şi
Primăria Municipiului Brad, pe de altă parte.
Acest contract a fost încheiat pe o perioadă de 3 ani, cu menţinerea afectaţiunii
imobilului, şi cu o chirie stabilită în baza HGR nr. 1886/2006 în valoare de 5.975,47 lei.
Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/28.01.2010, s-a aprobat
participarea Primăriei Municipiului Brad, prin Viceprimarul Municipiului Brad, domnul
Circo Aurel Vasile, la licitaţia publică din cursul lunii ianuarie 2010 pentru achiziţionarea
imobilului – clădire sediu administrativ - din patrimoniul societăţii debitoare C.N.C.A.F.
MINVEST Deva - Filiala Brad Min SA cu sediul în Brad, strada Independenţei nr. 2,
judeţul Hunedoara, în suprafaţă de 1.183 mp., identificat prin C.F. nr. 326N Brad, nr.
cadastral 923 pentru a fi folosit ca nou sediu al Primăriei Municipiului Brad.
Având în vedere faptul că, la data de 30.09.2012, contractul de închiriere
menţionat mai sus încetează de drept, că imobilul achiziţionat în anul 2010 este amenajat
pentru a funcţiona ca nou sediu al Primăriei Municipiului Brad precum şi imposibilitatea
financiară a Primăriei Municipiului Brad de a mai prelungi acest contract, mai ales că
preţul acestuia va fi renegociat cu proprietarii actuali, a iniţiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea mutării şi funcţionării Primăriei Municipiului Brad
în imobilul achiziţionat în urma licitaţiei publice din luna ianuarie 2010, situat în Brad,
strada Independenţei, nr.2, judeţul Hunedoara, identificat prin C.F. nr.60481 Brad nr.
cadastral 923-C1 birouri, începând cu data de 01.10.2012, urmare încetării de drept a
Contractului de închiriere nr. 15467/30.09.2009, având ca părţi contractante pe FeierGolcea Ştefan şi Feier Virgil-Mircea, pe de o parte, şi Primăria Municipiului Brad, pe de
altă parte.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local
Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat şi dacă s-a gândit domnul Primar la
marcarea acestui eveniment.
Domnul Consilier local Mureş Mihai solicită ca în momentul în care vor mai fi
suplimentări la proiectul ordinii de zi, să se multiplice aceste materiale pentru fiecare
consilier local.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că în momentul în care se va marca
evenimentul vor fi invitaţi şi consilierii locali.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că sala mare de şedinţe este a noastră, la
fel instalaţia de termoficare, uşile de termopan şi altele, şi că ar încerca o compensare
a acestor bunuri cu chiria.
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Domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că dumnealui i-a propus unuia
dintre proprietarii clădirii un schimb valoric şi acesta a fost de acord, urmând a se
înţelege ulterior cu celălalt proprietar.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că pentru a te muta într-un sediu nou este
nevoie de foarte multe cheltuieli şi că pentru a putea oferi servicii de cea mai bună
calitate pentru cetăţeni aşteaptă recomandări pertinente din partea domnilor consilieri.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de referatul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.117/2012 privind aprobarea
mutării şi funcţionării Primăriei Municipiului Brad în noul sediu situat în Brad,
strada Independenţei, nr. 3, judeţul Hunedoara, identificat prin C.F. nr.60481 Brad
nr. cadastral 923-C1 birouri.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Colegiului
Naţional ,,Avram Iancu” Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr.
2785/20.09.2012 înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.12816/21.09.2012 a
Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad prin care se solicită nominalizarea a trei
membri ai Consiliului Local Brad pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al
Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad, a iniţiat proiectul de hotărâre prin care a
propus aprobarea celor solicitate.
Faţă de cele de mai sus lasă la latitudinea Consiliului Local al Municipiului Brad
desemnarea celor trei consilieri pentru a face parte din acest consiliu de administraţie.
Domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local Ştefan Bogdan Mihai precizează că în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este
format dintr-un număr impar, de 9 sau 13 membri. Consiliul de administraţie cu structura
de 13 membri are următoarea componenţă: director, director adjunct, 5 reprezentanţi ai
cadrelor didactice, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al primarului, 2
părinţi, un reprezentant al operatorului economic şi un reprezentant al elevilor, conform
legii.Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte prin
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hotărâre a consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor prezentului ordin,
structura numerică minimă a consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de
învăţământ, în funcţie de mărimea şi complexitatea acesteia. Mai precizează că
dumnealui nu înţelege de ce fosta conducere a Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad
nu a venit cu solicitare de desemnare a reprezentanţilor Consiliului Local Brad în acest
sens din moment ce Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale a fost adoptată la începutul
anului trecut.
Mai precizează că în urma discuţiilor purtate la şedinţa de comisie au propus ca
următorii consilieri locali să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului
Naţional ,,Avram Iancu” Brad:
- domnul Consilier local Hărăguş Ioan;
- domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian;
- domnul Consilier local Podaru Vasile.
Domnul Consilier local Străuţ Florin Ioan propune ca din Consiliul de
Administraţie al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad să facă parte domnul consilier
local Leucian Cristian Serafim - propunere respinsă cu 12 voturi „împotrivă” şi 5
voturi”pentru” (Incău Mircea, Adam Daniel Ionel, Ienci Voicu Daniel, Mirică Ioana
Camelia, Străuţ Florin Ioan).
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot propunerile
şi cu 16 voturi „pentru” se aprobă propunerile pentru domnii consilieri locali (Hărăguş
Ioan şi Podaru Vasile) şi cu 15 voturi „pentru”, 1 abţinere (Ienci Voicu Daniel) se aprobă
propunerea pentru domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte de
şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 abţinere (Leucian Cristian Serafim) se adoptă Hotărârea Consiliului Local
nr.118/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Brad în Consiliul de
Administraţie al Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de
investiţii „OPTIMIZAREA REŢELEI TERMICE DE TRANSPORT AGENT
PRIMAR PE TRONSONUL GURABARZA-BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că urmare a reducerii apreciabile a
numărului de consumatori din sistemul centralizat de termoficare, între care şi instituţiile
de învăţământ, precum şi pe fondul creşterii exagerate a preţului păcurii s-a considerat
oportună elaborarea unei documentaţii tehnico-economice de redimensionare a reţelei de
transport a agentului termic primar, în sensul eliminării din circuitul primar a conductei
TUR cu Dn 400 mm şi transformarea unui fir cu Dn 250 mm din RETUR în conducta
TUR, iar returul se va îndeplini din al doilea fir cu Dn 250. Prin măsura adoptată, în baza
calculelor volumetrice şi termodinamice efectuate, rezultă o reducere cu cca. 30% a
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volumului de apă tratată ce necesită a fi încălzită şi o reducere de cca.25% a consumului
de păcură.
Rezultatele de eficienţă economică au fost extrase din Proiectul nr.33/2011 elaborat
de SC HOME EXPERT SRL DEVA, iar valoarea Devizului general al obiectivului supus
aprobării este de 108 mii lei cu TVA inclus, din care C+M = 79,90 mii lei.
Obiectivul de investiţii supus aprobării a fost analizat şi avizat favorabil şi în
şedinţa AGA a SC ACVACALOR SA BRAD din data de 17.10.2011, în cadrul căreia s-a
aprobat Programul de reorganizare a societăţii.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că s-a primit cu întârzâiere
documentaţia tehnico-economică, motiv pentru care n-au putut toate comisiile să
analizeze documentaţia supusă aprobării. Menţionează că anul trecut Centrala termică de
la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad care deşi era subdimensionată a făcut totuşi
faţă.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că centrala nu a făcut faţă anul trecut
deoarece lemnele folosite erau umede şi verzi că, în momentul dimensionării centralei
aceasta s-a făcut doar pentru Internat şi Cantină.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă ce stoc de lemne
este în momentul de faţă la Colegiu.
Domnul Suciu Ovidiu- Director al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad
precizează că în momentul de faţă sunt peste 50% din necesar, peste 100 mc de lemn
uscat şi că urmează ca în scurt timp să procure şi restul de lemne.
Domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai precizează că a aflat că s-a aprobat
redeschiderea Grădiniţei de la Valea – Brad şi deblocarea postului şi că acolo în
momentul de faţă nu mai sunt lemne de foc, motiv pentru care va trebui să se ia măsurile
necesare în cel mai scurt timp.
Domnul Suciu Ovidiu- Director al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad
precizează că s-a făcut o înţelegere între unităţile de învăţământ , în sensul că, microbuzul
Şcolii Mircea Sântimbreanu Brad se va deplasa la Valea Brad pentru Şcoala Horea,
Cloşca şi Crişan iar cel al Şcolii Horea, Cloşca şi Crişan va face traseul de la Ţărăţel
pentru Şcoala Mircea Sântimbreanu.
Domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim solicită să i se precizeze care
este modalitatea de realizare a acestor investiţii.
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Domnul Primar Florin Cazacu precizează că aceste lucrări se fac prin încredinţare
directă, prin negociere cu o singură sursă. Menţionează că anul trecut s-au realizat trei
astfel de centrale.
Mai precizează că ar fi bine dacă unităţile de învăţământ ar mai solicita
Inspectoratului Şcolar Hunedoara un microbuz. Mai aduce în discuţie şi amenajarea
capelei de la Valea Brad şi de la Mesteacăn.
Domnul Consilier local Leucian Cristian Serafim întreabă cine va recepţiona
lucrarea.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că lucrarea va fi recepţionată de către o
comisie desemnată prin dispoziţia primarului , conform prevederilor legale în vigoare.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.119/2012 privind aprobarea
Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de
investiţii „OPTIMIZAREA REŢELEI TERMICE DE TRANSPORT AGENT
PRIMAR PE TRONSONUL GURABARZA-BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării
unui împrumut de păcură din rezervele de stat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr.
13019/27.09.2012 al Viceprimarului Municipiului Brad prin care se aduc la cunoştinţă
condiţiile minimale care trebuie îndeplinite în vederea pregătirii SACET BRAD pentru
furnizarea energiei termice în iarna 2012-2013, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus aprobarea contractării unui împrumut de 2500 tone păcură din rezerva de
stat, precum şi prorogarea termenului de restituire a cantităţii de 2000 tone păcură care a
făcut obiectul Contractului de Împrumut nr. 11/30.12.2011, de la 31.10.2012 la data de
31.05.2013.
În susţinerea prezentului proiect de hotărâre invocă următoarele motivaţii:
a) Se are în vedere faptul că necesitatea asigurării energiei termice pentru
populaţie în sezonul de iarnă constituie o situaţie de extremă urgenţă, care vizează
interesul general al autorităţilor centrale şi locale;
b) Se ţine seama de starea de insolvenţă a operatorului local de termoficare – SC
ACVACALOR SA BRAD- în insolvenţă, aflat în incapacitate de plată, pentru a
achiziţiona şi restitui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat la termenul de
31.10.2012 cantitatea de 2000 tone de păcură ce a făcut obiectul Contractului de
Împrumut nr. 11/30.12.2011;
c) Se ia în considerare lipsa resurselor financiare necesare organizării licitaţiei
pentru achiziţionarea cantităţii estimate de 2500 tone păcură în vederea furnizării energiei
termice în sistem centralizat în iarna 2012-2013;
d) Se cunoaşte că bugetul local al Municipiului Brad nu dispune de resurse proprii
pentru plata în avans a subvenţiei pentru energia termică ce urmează să fie livrată
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populaţiei în lunile noiembrie – decembrie 2012, în scopul achiziţionării păcurii de către
operator.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că s-a deplasat de mai multe ori la
Bucureşti unde a purtat nenumărate discuţii cu Secretarul de Stat – domnul Fifor pentru
obţinerea măririi cantităţii de păcură cu încă 2500 tone de păcură cu depozitare la CET
Arad şi pentru prorogarea termenului de 31.10.2012 de restituire a cantităţii de 2000 tone
de păcură ce a făcut obiectul Contractului de Împrumut nr. 11/30.12.2011 până la data de
30 mai 2013. Menţionează că a considerat oportun a iniţia acest proiect de hotărâre chiar
dacă precedentul împrumut s-a acordat doar în temeiul unei Ordonanţe de Urgenţă a
Guvernului României. Precizează că în paralel a solicitat sume suficiente din fondul de
rezervă al primului – ministru, pentru achiziţionarea de păcură atunci când preţul de
cumpărare a acesteia este mai scăzut, adică la primăvară.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.120/2012 privind aprobarea
contractării unui împrumut de păcură din rezervele de stat.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea unor bunuri din
domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian dă cuvântul domnului
Primar Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de
motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Procesul Verbal nr.
13054/27.09.2012 încheiat de Comisia de inventariere şi valorificare a elementelor
încălzitoare aparţinând instalaţiei de încălzire a clădirii sediului administrativ situat în str.
Independenţei nr. 2, precum şi ţinând cont de comisiile de constatare a stării tehnice a
acestora, a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus trecerea elementelor
inventariate din domeniul public în domeniul privat şi dezafectarea acestora în vederea
valorificării.
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În articolul 3 al prezentului proiect de hotărâre a propus împuternicirea Comisiei
de inventariere să facă evaluarea acestora şi să testeze piaţa locală de valorificare în
vederea maximizării veniturilor provenite din vânzare.
Precizează că în urma numărării elementelor de încălzire s-a constatat existenţa
unui număr de 194 elemenţi cu înălţimea de 55 cm, 406 elemenţi cu înălţimea de 70 cm şi
42 de elemenţi cu înălţimea de 42 cm.
Domnul consilier Leucian Cristian Serafim solicită ca proiectele de hotărâre
iniţiate peste ordinea de zi să circule printre consilieri înaintea şedinţei propriu-zise.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,
domnul Consilier local Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniţiat, domnul Consilier local Ştefan Bogdan Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul Consilier local Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniţiat şi domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian dă citire raportului
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian menţionează că proiectul
de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul Preşedinte
de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi
„pentru” se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.121/2012 privind trecerea unor
bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brad.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr.12785/20.09.2012 a
consilierului juridic al Aparatului Permanent al Consiliului Local al Municipiului
Brad privind cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Consiliul local al
municipiului Brad este parte - prin care se aduc la cunoştinţa domnilor consilieri
procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care este citat Consiliul local al
municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat act.
Se trece la următorul punct şi anume:Analizarea şi discutarea unor adrese şi cereri:
Se trece la analizarea adresei nr. 14/13.09.2012 a SC LICA & MONI EXIM
SRL CRIŞCIOR prin care solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 2444/2008,
care are ca obiect un spaţiu în suprafaţă de 60 mp. Situat în Brad – Piaţa agroalimentară,
cu destinaţia de comerţ, pe o perioadă de 5 ani.
În urma analizării acestei solicitări, domnii consilieri sunt de acord cu încheierea
contractului pe o perioadă mai mare pentru că va conduce la amortizarea cheltuielilor
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efectuate cu excepţia cazului în care va exista un proiect de modernizare a Pieţei
Agroalimentare care să cuprindă şi spaţiul comercial respectiv.
Se trece la analizarea adresei nr.883/04.09.2012 a Curţii de Conturi
Hunedoara de care domnii consilieri au luat act şi au considerat că a fost greşit
îndreptată.
Se trece la analizarea cererii nr. 12109/05.09.2012 a doamnei Ţendea Camelia
Florina prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de teren de 52 mp din curtea
internatului Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad, adiacentă proprietăţii sale, în
vederea construirii unui garaj şi a unui depozit de lemne, motivând că suprafaţa
proprietăţii sale este de 355 mp, din care 280 mp, construcţii şi nu îi permite construirea
unui garaj şi a unui depozit de lemne iar suprafaţa solicitată este adiacentă proprietăţii
sale, nu a mai fost întrebuinţată din 1990, transformându-se într-un teren cu vegetaţie
sălbatică, fiind nevoită ca, periodic, să cureţe zona din apropierea gardului proprietăţii
sale.
În urma analizării adresei, domnii consilieri menţionează că suprafaţa de teren
solicitată face parte din domeniul public al Municipiului Brad, poziţia 291 şi este dată în
administrare Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad motiv pentru care va trebui să se
solicite, în prealabil, avizul Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad şi Inspectoratului
Şcolar Judeţean Hunedoara şi doar după obţinerea acestor avize să revină cu adresă la
Consiliul Local al Municipiului Brad, urmând apoi rediscutarea cererii.
Se trece la analizarea cererii nr. 12177/06.09.2012 a doamnei Coroi Livia care
solicită susţinere financiară în sumă de 3.270 lei ( sumă necesară pentru tipărirea unui
număr de 250 exemplare) pentru editarea unei cărţi despre Al Doilea Război Mondial în
memoria veteranilor din Zona Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian solicită domnilor consilieri
acordul pentru ca doamna profesor Coroi Livia care este prezentă în sală să prezinte
conţinutul lucrării. Domnii consilieri sunt de acord în unanimitate.
Doamna profesor Coroi Livia precizează că lucrarea va fi realizată în două volume,
format A5, în total fiind aproximativ 550 de pagini. Primul volum ar urma să cuprină o
Prefaţă realizată de un specialist, Studiul Introductiv şi o analiză a conţinutului
mărturiilor realizate de dânsa, o parte din mărturii, fotografii corespunzătoare acestora.
Al doilea volum va conţine toate celelalte mărturii, fotografiile corespunzătoare,
indice de persoane şi locuri, cuprins. Lucrarea conţine un număr de 37 de mărturii de-ale
veteranilor, dintre care, 20 sunt din municipiul Brad, restul fiind din zonă. Mai precizează
că iniţiativa dezvăluită mai sus este inedită în istoriografia românească.Menţionează că în
urma consultării ofertelor mai multor edituri s-a oprit asupra ofertei Editurii Argonaut
din Cluj – Napoca, editură cu care a mai colaborat şi că intenţionează să finalizeze
proiectul la sfârşitul lunii noiembrie 2012 începutul lui decembrie 2012.
În urma acestor prezentări, domnul Consilier local Ştefan Bogdan - preşedintele
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de
agrement al cărei preşedinte este, precizează că membrii comisiei apreciază munca
depusă de către doamna profesor Coroi Livia pentru a scoate în evidenţă participarea
veteranilor de război din Zona Brad la Cel De-al Doilea Război Mondial şi sunt de acord
cu alocarea sumei solicitate în limita fondurilor disponibile.
Domnul Consilier local Circo Aurel Vasile preşedintele Comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanţe precizează că în momentul de faţă în buget nu mai
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sunt resurse financiare acoperitoare, dar, la o nouă rectificare bugetară dacă va fi posibil,
se va prinde şi această sumă.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că încearcă să identifice suma solicitată
şi să facă lansarea cărţii într-un cadru festiv poate chiar în data de 1 decembrie 2012 –
Ziua Naţională a României.
Domnul Primar Florin Cazacu o întreabă pe doamna Coroi Livia dacă nu mai are şi
alte surse de finanţare.
Doamna Coroi Livia precizează că nu crede să primească bani de la o altă primărie
doar pentru un veteran de război.
Domnul Primar Florin Cazacu îi sugerează totuşi să încerce să facă demersuri şi la
alte primării pentru a nu se interpreta greşit, că ar intra în tot felul de finanţări de cărţi.
Se trece la analizarea referatul nr. 12791/21.09.2012 a Cabinetului Şcolar
Medical Brad întocmit de dr. Stana R. Florina în urma controlului dispus de Inspecţia
Sanitară de Stat din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Deva în data de 11.09.2012 la
Cabinetele medicale şcolare din unităţile de învăţământ. În urma discuţiilor purtate,
domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că ceea ce se solicită este aproape
imposibil de realizat propunându-i doamnei doctor să propună amenajarea doar a unui
singur cabinet medical pentru a putea fi îndeplinite condiţiile standard solicitate de
Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Deva. Se precizează că
cea mai mare parte a deficienţelor constatate în urma controlului au fost remediate cu
sponsorizările de la SC SAMAX SA.Restul de lucrări rămase vor fi efectuate de către
administraţia publică locală în conformitate cu dispoziţiile legale şi bugetare.
Se trece la analizarea adresei nr. 2284/21.09.2012 a SC ACVACALOR SA
BRAD IN INSOLVENŢĂ prin care se solicită acordul Consiliului Local Brad în
legătură cu noul preţ (930.96 lei Gcal/fără TVA) de producere, transport, distribuţie şi
furnizare a energiei termice în vederea obţinerii avizului de la ANRSC Bucureşti. Domnii
consilieri sunt de acord cu cele solicitate.
Domnul Consilier local Duşan Gheorghe Adrian solicită doamnei Niţă Adinaadministrator special al SC Acvacalor SA Brad – în insolvenţă să-i prezinte lunar
domnişoarei David Mihaela situaţia procesului aflat pe rolul instanţei de judecată care s-a
discutat în AGA a SC Acvacalor SA Brad - în insolvenţă pentru a putea fi adus la
cunoştiinţa domnilor consilieri.
Se trece la analizarea adresei nr.12865/24.09.2012 către GREEN ENERGY
ALLIANCE SRL BRAŞOV prin care se prezintă adresa întocmită de către primar
împreună cu un grup de consilieri locali prin care se precizează că municipiul Brad
dispune de un sistem public de termoficare ce asigură energia termică pentru un număr de
4000 de partamente, în care locuiesc aproximativ 10.000 persoane. Sistemul de
termoficare este constituit dintr-o sursă echipată cu 3 cazane de apă fierbinte a câte 7
Gcal/h, iar combustibilul este păcură grea cu conţinut redus de sulf, energia termică
producându-se fără cogenerare. Datorită creşterii neprevizionate a preţului păcurii, costul
de producere şi distribuţie a energiei termice este 831 lei/Gcal cu tendinţe de creştere, din
care consumatorii finali (casnici) suportă 295 lei/Gcal, iar diferenţa de 536 lei/Gcal este
suportată sub formă de subvenţie de la bugetul local. Se precizează că în municipiul Brad
nu este altă sursă de încălzire centralizată, nu există aducţiune de gaz metan, iar reţelele
electrice nu sunt dimensionate pentru asigurarea necesarului de încălzire a locuinţelor.
În acest context, administraţia publică locală consideră strict necesară şi oportună
promovarea unui proiect pentru asigurarea producerii energiei termice cu costuri cât mai
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mici şi distribuţia acesteia către consumatorii captivi la un preţ suportabil. Se exprimă
intenţia fermă de a încheia un parteneriat, în condiţiile legii, pentru construirea şi
exploatarea unei centrale termice pe biomasă în municipiul Brad, care să aigure necesarul
de energie termică în sistem centralizat, la un preţ suportabil pentru consumatori.se mai
menţionează că se consideră potrivită finanţarea acestui proiect din fonduri europene
nerambursabile, având în vedere impactul pozitiv al unei asemenea investiţii asupra
mediului înconjurător şi pentru populaţie. Domnii consilieri au luat act.
Se trece la analizarea adresei nr. 83/24.09.2012 a CS Armata- Aurul Brad prin
care se solicită aprobarea sumei de 25.000 lei, în baza Contractului de asociere dintre
Consiliul Local al Municipiului Brad şi clubul sus amintit, sumă necesară desfăşurării
activităţii sportive în lunile octombrie şi noiembrie 2012, de care domnii consilieri au luat
act şi la o nouă rectificare bugetară se va avea în vedere şi această sumă.
Se trece la prezentarea Informării domnului Pantea Nicolae referitoare la AL
OPTULEA SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE GEOLOGIE ECONOMICĂ
”Resursele minerale şi mediul înconjurător din Carpaţi şi ariile învecinate”- manifestare
organizată cu ocazia Centenarului Muzeului Aurului Brad şi cu sprijinul Primăriei
Municipiului Brad, SC SAMAX România, SC MINVEST Deva, SC CONVERSMIN
Bucureşti, Institutul Geologic al României Bucureşti şi Bucharest Student Chapter în
perioada 13-16.09.2012.
Precizează că o mare parte a manifestărilor ocazionate cu acest eveniment s-au
desfăşurat în incinta Casei de Cultură Brad, că SC SAMAX România a suportat toate
cheltuielile cu masa şi cazarea invitaţilor, că administraţia publică locală a pus la
dispoziţie doar spaţiul în care s-a desfăşurat acest eveniment, în baza unui contract de
parteneriat care a fost încheiat.
Se trece la următorul punct înscris pe Ordinea de zi, şi anume: Diverse.
Domnul Viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că s-a adjudecat licitaţia pentru
drumul de la Musariu.
Domnul delegat sătesc Groza Liviu precizează că trebuie să se toaleteze pomii de
pe marginea drumului, mai menţionează că drumurile în urma intervenţiilor firmei de
cablu RDS/RCS sunt impracticabile, solicitând în acest sens să se ia legătura cu ei pentru
a remedia stricăciunile.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă Duşan Gheorghe Adrian
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din
data de 27.09.2012.
Brad, 27.09.2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DUŞAN GHEORGHE ADRIAN

SECRETAR
BORA CARMEN -IRINA
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