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

PROCES-VERBAL 
încheiat azi 28 ianuarie  2010  cu ocazia şedinŃei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Brad 
 

 
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară 

din data de 28  ianuarie 2010 s-a făcut în data de 22.01.2010 prin DispoziŃia 
nr.38/22.01.2010 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 22.01.2010 conform 
tabelului existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea 
invitaŃiei. 

La şedinŃă au fost prezenŃi 16 consilieri locali,  domnul consilier Costina 
Ionel  Zeno fiind absent  motivat . 

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 Jurca Florin-manager al Spitalului 
municipal Brad, domnul Dărău Gheorghe - director al SC Acvacalor SA Brad (şi-a 
dat demisia) şi  domnul Sorin Leucian – inginer –şef al SC Acvacalor SA Brad (şi-
a dat demisia). 

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, 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 29.12.2009  care s-a aprobat cu unanimitate 
de  voturi  şi  îl roagă pe domnul consilier Hărăguş Marin Constantin să ocupe loc 
în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei avându-se în vedere că dumnealui a 
fost ales preşedinte de şedinŃă în luna decembrie 2009. 
           Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire 
proiectului ordinii de zi:  

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului principalelor 
manifestări cultural educative, artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 
2010 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
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 2.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 88/2008 privind alegerea 
Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Brad – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
 3.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 93/2008 privind 
aprobarea numărului şi a componenŃei comisiilor de specialitate – iniŃiat de 
primarul municipiului Brad. 
 4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind obligaŃiile şi 
responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, agenŃilor economici şi cetăŃenilor, 
pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2010 – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
 5.Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită Serviciului de 
AmbulanŃă JudeŃean Hunedoara – Deva a clădirilor în care îşi desfăşoară 
activitatea Serviciului de AmbulanŃă Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 
personalului din învăŃământ care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de 
domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
 7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al 
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
,,Schimbare destinaŃie locuinŃă şi sediu firmă în pensiune cu alimentaŃie publică” în 
Brad str. Vânătorilor nr. 104 – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Construire pensiune P+M” în Brad str. Vulturilor nr. 14 – iniŃiat de primarul 
municipiului Brad. 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere 
între municipiul Brad judeŃul Hunedoara şi AsociaŃia Română pentru Reciclare – 
RoREC Bucureşti – iniŃiat de primarul municipiului Brad. 
 11.Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a activităŃii 
secretarului municipiului Brad pe anul 2009 – iniŃiat de primarul municipiului 
Brad.   
 12. Informarea nr. 1201/2010 a consilierului juridic al Consiliului local Brad 
privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti  în care Consiliul local Brad 
este parte.     
          13. Analizarea şi discutarea  unor cereri şi adrese:     
 -  adresa nr. 1/2010 a C.S. ARMATA AURUL BRAD 
 -  adresa nr. 1/2010 a AS MICHAEL AUTOSPORT BRAD 
 -  adresa nr. 1/2010 a CAR Pensionari Brad 
 -  cererea nr. 807/2010 a unui grup de cetăŃeni 
 -  nota de constatare nr. 1243/2010 a Consiliului ConcurenŃei 
 -  adresa nr. 290/2010 a Spitalului municipal Brad 
 -  adresa nr. 86/2010 a SC ACVACALOR SA BRAD 
 -  adresa nr. 20400/2009 a AsociaŃiei Bardabavillage – aşezări ecologice în 
România 
            14. Diverse.  
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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: 

- Proiect de hotărâre privind acordul de participare a Primăriei 
municipiului Brad la licitaŃia care se va organiza pentru cumpărarea 
imobilului – clădire sediu de la CNCAF MINVEST DEVA- FILIALA 
BRAD MIN SA.  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui credit 
bancar în valoare de 3.000.000 lei de la Exim Bank Sucursala Timişoara- 
AgenŃia Deva. 

- adresa nr. 221/25.01.2010 a SC ACVACALOR SA BRAD  
- adresa nr.237/26.01.2010 a SC ACVACALOR SA BRAD  
- cererea nr. 1582/26.01.2010 a domnului Leucian Sorin – inginer-şef 

al SC ACVACALOR SA BRAD 
Nemaifiind alte propuneri domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării 

proiectul ordinii de zi  împreună cu completările propuse care este aprobat cu 
unanimitate de voturi.    

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive 
din municipiul Brad, pentru anul 2010. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  
            Domnul primar Florin Cazacu precizează că în vederea coordonării 
manifestărilor cultural – educative, artistice şi sportive şi a sincronizării lor cu 
principalele evenimente de interes naŃional şi local, a iniŃiat acest proiect de 
hotărâre, în conformitate cu  prevederile O. U. G. nr. 118/2006 privind înfiinŃarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităŃii aşezămintelor culturale aprobată prin Legea 
nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a propus spre 
aprobare Consiliului local Programul principalelor manifestări cultural – educative, 
artistice şi sportive, care urmează  să se desfăşoare în municipiul Brad în cursul 
anului 2010, conform Anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de 
hotărâre. 

 Mai precizează că sunt punctate cele mai importante evenimente, aniversări, 
comemorări, acŃiuni sportive şi de divertisment, Zilele municipiului Brad, 
Crăciunul, Revelionul, antrenând instituŃii de învăŃământ şi cultură şi Clubul 
Sportiv ,,Armata – Aurul Brad” din municipiul Brad.   

 Unele din aceste acŃiuni presupun finanŃări din partea bugetului local şi  vor 
fi prevăzute la unele capitole bugetare ale bugetului local, odată cu adoptarea 
bugetului municipiului Brad pe anul 2010.  

 Domnul  consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă 
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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 majoritatea manifestărilor 
sunt de tradiŃie, au devenit repere de valoare în municipiul nostru dar aceste 
manifestări impun ample finanŃări. 

Mai precizează că ar trebui să ne interesăm în ce măsură Consiliul JudeŃean 
Hunedoara ne poate ajuta, în ce măsură ar putea să suporte o parte din cheltuieli.  

Domnul primar Florin Cazacu precizează că în momentul de faŃă, sigur nu 
putem să ne pronunŃăm asupra finanŃării acestor manifestări, întrebând ce se va 
face dacă Consiliul JudeŃean nu va participa cu o anumită sumă, nu se vor mai Ńine 
aceste manifestări. Mai menŃionează că ar fi bine să nu se uite faptul că atât la 
Revelion cât şi la Zilele municipiului Brad au participat mii de oameni, aceste 
manifestări organizându-se cu un minim de bani. Totodată menŃionează că s-a 
renunŃat la foarte multe acŃiuni, că s-au organizat multe acŃiuni de sală care nu  
implică bani.  

Precizează că, Consiliul JudeŃean nu mai are acea pârghie de a aloca bani, 
aceşti bani fiind repartizaŃi direct prin Legea bugetului de stat unităŃilor 
administrativ-teritoriale. 

 Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul  Compartimentului  Juridic  al  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 16 voturi „pentru”, 1 
consilier absent motivat (Costina Ionel Zeno), se adoptă Hotărârea nr. 1/2010 

privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, 
artistice şi sportive din municipiul Brad, pentru anul 2010. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 
nr. 88/2008 privind alegerea Comisiei de validare a 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  prin Hotărârea Consiliului local 
Brad nr. 88/2008 s-a ales Comisia de validare a Consiliului local al municipiului 
Brad, comisie din care făcea parte şi doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara.        
Precizează că  doamna consilier Uibariu Maria Lăcrămioara în cursul lunii 
decembrie 2009 şi-a dat demisia din funcŃia de consilier local din cadrul 
Consiliului local al municipiului Brad.  
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Consiliul local al municipiului Brad a luat act de încetarea mandatului de 
consilier al doamnei Uibariu Maria Lăcrămioara prin Hotărârea nr.128/2009, locul 
acesteia fiind ocupat de către doamna Sim Mihaela Dorina Marcela a cărei mandat 
a fost validat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 149/2009. 

FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 
propus modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului local Brad nr. 88/2008 
privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Brad, în 
sensul înlocuirii doamnei consilier Uibariu Maria Lăcrămioara cu doamna consilier 
Sim Mihaela Dorina Marcela. 

Comisia de validare de la alegerea sa din 16.09.2008 a mai suportat o 
modificare prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 111/2008 în urma demisiei 
domnului Potecă Vasilică care a fost înlocuit cu domnul consilier Radovici Teofil 
Emilian. 

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 juridic din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Brad.  

Nefiind   discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul  preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, 1 abŃinere 
(Sim Mihaela Dorina Marcela) , 1 consilier absent motivat (Costina Ionel Zeno) se 
adoptă Hotărârea nr. 2/2010 pentru modificarea H.C.L. nr. 88/2008 privind 

alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Brad. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 
nr. 93/2008 privind aprobarea numărului şi a componenŃei comisiilor de 
specialitate 

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 demisiei doamnei 
consilier Uibariu Maria Lăcrămioara s-a descompletat Comisia de specialitate a 
Consiliului local al municipiului Brad -   Comisia de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice 
şi comerŃ . 

Având în vedere că pe locul  vacant al doamnei consilier Uibariu Maria 
Lăcrămioara s-a validat mandatul de consilier al  doamnei Sim Mihaela Dorina 
Marcela,  domnul primar Florin Cazacu a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin 
care a propus modificarea art. 1 punctul 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 
93/2008 privind aprobarea numărului şi componenŃei comisiilor de specialitate în 
sensul înlocuirii doamnei consilier Uibariu Maria Lăcrămioara cu doamna consilier 
Sim Mihaela Dorina Marcela.  
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Mai precizează că această comisie  a mai suferit o modificare prin Hotărârea 
Consiliului local Brad nr. 132/2008  când a fost schimbat domnul Bereş Gheorghe 
(decedat) cu domnul consilier Manea Iosif. 

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

 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 Juridic din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Brad.  

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre  şi cu 15 voturi „pentru”, 1 abŃinere 
(Sim Mihaela Dorina Marcela), 1 consilier absent motivat (Costina Ionel  Zeno) se 
adoptă Hotărârea nr.3/2010 pentru modificarea H.C.L. nr. 93/2008 privind 
aprobarea numărului şi a componenŃei comisiilor de specialitate 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

Programului privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin instituŃiilor 
publice, agenŃilor economici şi cetăŃenilor, pentru buna gospodărire a 
municipiului Brad în anul 2010. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea 
sa de iniŃiator.  
  Domnul primar Florin Cazacu precizează că în conformitate cu   prevederile 
O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale  aprobată prin 
Legea nr. 515/2002 precum şi a Legii nr. 27/2007 privind aprobarea O. U. G. nr. 
61/2006 pentru modificarea şi completarea O.U. G. nr. 78/2000 privind regimul 
deşeurilor, a  iniŃiat un proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea unui 
Program privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin instituŃiilor publice, 
agenŃilor economici şi cetăŃenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Brad în 
anul 2010 şi a unui program de măsuri privind gestionarea deşeurilor în municipiul 
Brad. 
 Programele vizează măsuri necesare pentru protecŃia şi conservarea mediului 
înconjurător, curăŃenia şi salubrizarea localităŃii, păstrarea curăŃeniei şi respectarea 
normelor igienico – sanitare în instituŃii, unităŃi de cultură şi sport, repararea şi 
întreŃinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeŃelor, curăŃarea 
şanŃurilor, a străzilor, pieŃelor a celorlalte locuri publice, transportul şi prelucrarea 
deşeurilor şi gunoaielor, curăŃarea faŃadelor locuinŃelor şi a altor  construcŃii 
amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora etc. 

Ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Programe vor fi urmărite 
îndeaproape de către personalul Compartimentului gospodărire comunală, mediu şi 
PoliŃia Comunitară din cadrul Primăriei municipiului Brad. 
 Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
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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 Leaha Ştefan Dorel precizează că ar fi bine dacă s-ar 
cuantifica şi în sancŃiuni, poate numai aşa ar putea fi oraşul mai curat. A dat 
exemplu vara când ziua oraşul este curat iar seara în zona centrală e plin de mucuri 
de Ńigară şi coji de seminŃe pe care le aruncă tinerii.  

Mai precizează că ar trebui luate măsuri şi în ceea ce priveşte clădirile din 
jurul magazinului Elvila care sunt pe punctul de a se dărâma şi de a lovi trecătorii. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că întradevăr tinerii distrug până şi 
băncile, vazele şi coşurile de gunoi din zona centrală şi îi spune şefului PoliŃiei 
Comunitare care este prezent în sală să i-a măsuri. Totodată precizează în legătură 
cu clădirea din apropierea magazinului Elvila că urmează să fie preluată de către 
domnul Valentir Adrian care a câştigat-o în instanŃă. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Serv. Gosp. Com.  

Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi 16 voturi „pentru”, 1 
consilier absent motivat (Costina Ionel Zeno)  se adoptă Hotărârea nr. 4/2010  
pentru aprobarea Programului privind obligaŃiile şi responsabilităŃile ce revin 
instituŃiilor publice, agenŃilor economici şi cetăŃenilor, pentru buna 
gospodărire a municipiului Brad în anul 2010. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind darea în folosinŃă 
gratuită Serviciului de AmbulanŃă JudeŃean Hunedoara. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi  expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  
          Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 
95/13.01.2010 a Serviciului JudeŃean de AmbulanŃă Hunedoara Deva  prin care se 
solicită darea în folosinŃă gratuită acestui serviciu a clădirilor în care îşi desfăşoară 
activitatea Serviciul de AmbulanŃă Brad din incinta Spitalului municipal Brad, a 
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus darea în folosinŃă gratuită a 
clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de AmbulanŃă Brad – 
Serviciului JudeŃean de AmbulanŃă Hunedoara pe o perioadă de 1 an adică până la 
data de 31.12.2010. 
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 A propus darea în folosinŃă gratuită a acestor clădiri având în vedere că 
Serviciul de AmbulanŃă desfăşoară o activitate de utilitate publică în municipiul 
Brad. 

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

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că ar fi bine să fie prins în 
contractul de comodat o clauză prin care aceştia să participe gratuit, la solicitare cu 
o ambulanŃă la anumite acŃiuni pe care le organizează Primăria municipiului Brad. 

Doamna secretar Epure Agnes precizează că aceştia întotdeauna au participat 
gratuit la toate acŃiunile la care au fost solicitaŃi. 

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  16 voturi „pentru”,1  
consilier absent motivat ( Costina Ionel  Zeno) se adoptă Hotărârea nr. 5/2010  

privind darea în folosinŃă gratuită Serviciului de AmbulanŃă JudeŃean 
Hunedoara. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

drepturilor băneşti aferente personalului din învăŃământ care solicită 
cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în 
municipiul Brad şi retur 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  
          Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere propunerile 
făcute de către Consiliile de AdministraŃie ale Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” 
Brad, ale Şcolii Generale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad, ale Şcolii Generale 
,,Horea, Cloşca şi Crişan” şi ale GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad, de a deconta 
contravaloarea abonamentelor lunare pe mijloacele de transport în comun 
personalului didactic, didactic auxiliar şi personalului nedidactic, care se 
deplasează de la localitatea de domiciliu la locul de muncă (în municipiul Brad) şi 
retur, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea drepturilor 
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băneşti personalului susmenŃionat pe lunile noiembrie şi decembrie 2009 în sumă 
totală de 6678 lei . 
 Mai precizează că în articolul 6 al proiectului de hotărâre a propus 
decontarea drepturilor băneşti de către cele două Centre bugetare numai după 
virarea sumelor din bugetul local al municipiului Brad. 

Domnul consilier 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 Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, imppozite şi taxe 
locale  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat (Costina Ionel  Zeno) se adoptă Hotărârea nr.6/2010 privind 

aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului din învăŃământ care 
solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă 
în municipiul Brad şi retur. 

 
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind 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 pe str. Dealul Racovei, la fostul 
sediu al CAP Zarand Brad până în anul 2000 au funcŃionat anexele gospodăreşti ale 
Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu „ Brad şi ale Spitalului municipal Brad pe o 
suprafaŃă de 2108 mp. de teren.   
 Terenul este înscris în CF nr.60837, număr cadastral 60837 –C 1; 60837 –
C2; 60837-C3; 60837 – C4   şi face parte din domeniul privat al municipiului Brad. 
  Pe terenul respectiv sunt edificate 4 anexe din care unul este folosit ca 
adăpost pentru câinii fără stăpân. 
 Întrucât DirecŃia Sanitar Veterinară a judeŃului Hunedoara solicită un act de 
proprietate prin care să se dovedească că există construit în municipiul Brad un 
asemenea adăpost, s-a  comandat o documentaŃie topografică care prin încheierea 
nr. 6295/23.12.2009 a Biroului de Carte Funciară Brad a dispus înscrierea anexelor 
în CF nr. 60837.   
 Mai precizează că faŃă de cele de mai sus a propus înscrierea în inventarul 
domeniului privat al municipiului Brad a celor 4 anexe. 
 De asemenea a propus completarea inventarului domeniului privat al 
municipiului Brad şi cu o suprafaŃă de 846 mp. de teren situat pe str. Avram Iancu 
nr. 6 înscris în CF nr. 10 nr. topografic 765539/9 – a.  Precizează că pe acest teren 
au fost edificate un număr de 24 de garaje prin concesionarea terenului, terenul 
fiind proprietatea statului, nerevendicat.    
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Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru 
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniŃiat.  

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

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat (Costina Ionel Zeno) se adoptă Hotărârea nr.7/2010 privind 
completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal pentru ,,Schimbare destinaŃie locuinŃă şi sediu firmă în 
pensiune cu alimentaŃie publică” în Brad str. Vânătorilor nr. 104.  

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

Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere documentaŃia 
Plan Urbanistic Zonal pentru ,,Schimbare destinaŃie locuinŃă şi sediu firmă în 
pensiune cu alimentaŃie publică” în Brad, str. Vânătorilor nr. 104, întocmit de 
arhitect Ionescu Mariana  prin Proiectul nr. 312/2009  precum şi Avizul tehnic al  
Comisiei  locale de  Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brad, a iniŃiat 
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea acestui Plan Urbanistic 
Zonal şi integrarea acestuia în Planul Urbanistic General al municipiului Brad. 

Mai menŃionează că beneficiarul proiectului este SC MAXIMILIAN IMPEX 
SRL din municipiul Brad iar obiectivul urmează a fi realizat  în municipiul Brad 
str. Vânătorilor nr. 104. 

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

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

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

Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier 
absent motivat (Costina Ionel Zeno)  se adoptă Hotărârea nr. 8/2010 privind  

aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Schimbare destinaŃie locuinŃă şi 
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sediu firmă în pensiune cu alimentaŃie publică” în Brad str. Vânătorilor nr. 
104. 

 
         Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ,,Construire pensiune P+M” în Brad str. Vulturilor nr. 
14. 

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

 Domnul primar Florin Cazacu precizează  că având în vedere documentaŃia 
Plan Urbanistic de Detaliu  ,,Construire pensiune P +M”  în Brad, str. Vulturilor nr. 
14, întocmit de arhitect Crîng Cornel prin Proiectul nr.6/2009,  precum şi Avizul 
tehnic al  Comisiei  locale de  Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Brad, a 
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea acestui Plan 
Urbanistic de Detaliu şi integrarea acestuia în Planul Urbanistic General al 
municipiului Brad. 

Mai precizează că beneficiarii proiectului sunt Anca Eugen şi Nicoleta din 
municipiul Brad iar obiectivul  urmează a fi realizat  în municipiul Brad str. 
Vulturilor nr. 14. Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu  dă citire raportului 
Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.  

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.  
       Nefiind  discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de 
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul propus  şi 
cu 16 voturi „pentru”, 1  consilier absent  motivat  ( Costina Ionel  Zeno) se adoptă 
Hotărârea nr. 9/2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Construire pensiune P+M” în Brad str. Vulturilor nr. 14. 
 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între municipiul Brad judeŃul Hunedoara 
şi AsociaŃia Română pentru Reciclare – RoREC 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.  

  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa 
înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr.1074/19.01.2010 a  AsociaŃiei 
Române pentru Reciclare – RoREC Bucureşti prin care se solicită încheierea unui 
contract de asociere între asociaŃia susmenŃionată şi municipiul Brad  în vederea 
realizării unui Centru pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice ( DEEE) în municipiul Brad, a iniŃiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care a propus încheierea contractului de asociere între cele două părŃi. 
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  Domnul primar precizează deasemenea că a propus încheierea contractului 
de asociere pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 februarie 2010, cu 
posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul părŃilor. 
 În articolul 3 al proiectului de hotărâre a propus împuternicirea primarului 
municipiului Brad pentru semnarea contractului de  asociere, iar în articolul 4, 
darea în folosinŃă gratuită a unui teren în suprafaŃă de 147 mp. din incinta PieŃei 
agroalimentare Brad, în vederea realizării de către această asociaŃie a unui punct de 
colectare a deşeurilor electrice şi electronice de la populaŃia municipiului Brad. 

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

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

Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel propune ca în contract să fie prevăzută 
o clauză  prin care aceştia se obligă să preia de la domiciliu aceste obiecte electro-
casnice. Mai precizează că ar trebui făcut un program de colectare pe cartiere. 

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 16 voturi „pentru”, 1 
consilier absent motivat ( Costina Ionel  Zeno) se adoptă Hotărârea nr.10/2010 
privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între municipiul Brad 
judeŃul Hunedoara şi AsociaŃia Română pentru Reciclare – RoREC Bucureşti. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind propunerea de 
evaluare a activităŃii secretarului municipiului Brad pe anul 2009. 

Domnul  preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu 
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive  în 
calitatea sa de iniŃiator.  
   Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul nr. 
1281/22.01.2010 al Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei 
municipiului Brad prin care se solicită iniŃierea unui proiect de hotărâre în vederea 
evaluării performanŃelor profesionale ale secretarului municipiului Brad pentru 
anul 2009, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus acordarea 
calificativului final pentru activitatea desfăşurată în anul 2009 de către doamna 
Epure Agnes - secretar al municipiului Brad. 
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 În baza calificativului propus de către Consiliul local, primarul municipiului 
Brad în conformitate cu   prevederile art. 107 lit. ,,d” din HGR nr. 611/2008 va 
întocmi Raportul de evaluare a performanŃelor profesionale individuale pentru 
aceasta pe anul 2009, în baza obiectivelor şi a criteriilor de performanŃă stabilite de 
către HGR susmenŃionat. 

Mai menŃionează că  următoarele calificative pot fi acordate:   nesatisfăcător, 
satisfăcător, bine şi foarte bine.    

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

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

Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile propune pentru activitatea desfăşurată 
în anul 2009 de către doamna Epure Agnes - secretar al municipiului Brad 
calificativul FB, motivând  că dumneaei reuşeşte să se ridice la nivelul exigenŃelor 
impuse de legislaŃia în vigoare. 

Domnul primar Florin Cazacu mulŃumeşte doamnei secretar pentru dăruirea şi 
profesionalismul de care dă dovadă, precizând că este extrem de greu  să duci o asfel 
de activitate. 

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 16 voturi „pentru”, 1 
consilier absent  motivat ( Costina Ionel  Zeno) se adoptă  Hotărârea nr.11/2010 
privind propunerea de evaluare a activităŃii secretarului municipiului Brad pe 
anul 2009.   

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind acordul de 

participare a Primăriei municipiului  Brad la licitaŃia  care se va organiza 
pentru cumpărarea imobilului – clădire – sediu de la CNCAF MINVEST 
DEVA – FILIALA BRAD MIN SA. 

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

  Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere că SC PIT 
MANAGEMENT ADVISORS SPRL numit lichidator judiciar pentru bunurile  
CNCAF MINVEST DEVA- FILIALA BRADMIN SA,  a scos din nou la licitaŃie 
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imobilul situat în Brad, str. IndependenŃei, nr. 3 numit generic sediu administrativ 
în  suprafaŃă de 1183 mp., înscris în CF nr. 326 N cu nr. Cadastral 923, a propus 
acceptarea participării Primăriei  municipiului Brad la o nouă licitaŃie care se 
organizaeză în cursul lunii ianuarie 2010. Totodată a mai propus împuternicirea 
voiceprimarului municipiului Brad de a reprezenta Părimăria Brad la licitaŃie şi 
acceptarea ofertei de cumpărare în sumă de 840 000 lei. 

A mai precizat că în cursul lunii otombrie 2009 Primăria municipiului Brad a 
mai participat la licitaŃie  pe care de altfel a şi câştigat-o sens în care a depus şi 
10% din valoarea imobilului  adică suma de 83935 lei. Mai menŃionează că datorită 
gradului scăzut de încasare a taxelor şi impozitelor la bugetul local  Primăria nu a 
avut posibilitatea de a achita lichidatorului suma rămasă, dar a făcut demersurile 
necesare  pentru prelungirea termenului  de 60 de zile în vederea achitării sumei 
precum şi ridicarea unui împrumut bancar. 

Domnul primar Florin Cazacu precizează că participarea la licitaŃie se 
datoreazîă şi faptului că Primăria Brad îşi desfăşoară activitatea într-o clădire 
retrocedată pentru care plăteşte lunar 6000 lei iar clădirea care este scoasă la 
licitaŃie este potrivită pentru sediu de primărie. 

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

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

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

       Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 
consilier absent  motivat ( Costina Ionel  Zeno) se adoptă  Hotărârea nr.12/2010 
privind acordul de participare a Primăriei municipiului  Brad la licitaŃia  care 
se va organiza pentru cumpărarea imobilului – clăire –sediu de la CNCAF 
MINVEST DEVA – FILIALA BRAD MIN SA. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind  aprobarea 

angajării unui credit bancar în valoare de 3 000 000 lei  de la Exim Bank 
Sucursala Timişoara- AgenŃia Deva. 

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  în urma aprobării contractări 
unui împrumut intern în valoare de 3 000 000 lei prin HCL nr. 150/2009 pentru 
finalizarea obiectivelor „Reabilitare StaŃie de epurare ape uzate din municipiul 
Brad şi StaŃie de selectare transfer şi platformă de compostare a deşeurilor în 
municipiul Brad precum şi pentru achiziŃionarea unui sediu administrativ pentru 
Primăria municipiului Brad, Compartimentul de achiziŃii publice din cadrul 
Primăriei municipiului Brad a organizat procedura de achiziŃie publică – negociere 
fără publicare prealabilă a unui anunŃ de participare, procedură care s-a desfăşurat 
în mai multe etape în perioada 18.01.2010 – 26.01.2010 fiind desemnat câştigător 
al procedurii EXIM BANK SA Sucursala Timişoara- AgenŃia Deva. 

   EXIM BANK SA Sucursala Timişoara- AgenŃia Deva a prezentat un 
proiect de contract care a fost depus la Comisia de autorizare a împrumuturilor 
locale Bucureşti împreună cu alte acte solicitate. Prin hotărâea nr. 1519/26.01.2010 
această Comisie a avizat favorabil contractarea de către municipiul Brad a 
finanŃării nerambursabile în valoare de 3 000 000 lei pentru realizarea unor 
investiŃii publice de interes local. 

În data de 28.01.2010 EXIM BANK SA Sucursala Timişoara- AgenŃia Deva  
a solicitat adoptarea unei hotărâri  din care să rezulte expres că angajarea creditului 
se va face cu această bancă pentru realizarea celor trei obiective, să se 
împuternicească primarul municipiului Brad pentru semnarea contractului, precum 
şi garantarea acestui împrumut cu bugetul local  pe perioada derulării contractului.  

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

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

Domnul  preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este 
însoŃit şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate şi impozite locale  din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad şi precizează 
totodată că EXIM BANK este de fapt  Banca de Import Export a României şi 
solicită să fie scris în hotărâre acest lucru.  
       Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul 
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi „pentru”, 4 
abŃineri (Sim Mihaela Dorina Marcela, Oprişa Florin, Radovici Emilian Teofil, 
ŞtefanBogdan Mihai), 1 consilier absent  motivat ( Costina Ionel  Zeno) se adoptă  
Hotărârea nr.13/2010 privind aprobarea angajării unui credit bancar în 
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valoare de 3000000lei de la Banca de Import Export a României (EXIM 
BANK S.A). 

Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 1201/2010 a 
consilierului juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul 
instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte  - prin care se aduce 
la cunoştiinŃa domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi 
în care este citat şi Consiliul local al municipiului Brad, faŃă de care domnii 
consilieri au luat act. 

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

          -  adresa nr. 1/2010 a C.S. ARMATA AURUL BRAD care pentru a putea 
continua activitatea sportivă în anul 2010 solicită Consiliului local al municipiului 
Brad a aproba prelungirea Contractului de asociere dintre Consiliul local al 
municipiului Brad şi Clubul sportiv „ Armata-Aurul” din Brad. Totodată mai este 
prezentat şi Programul CompetiŃional pe anul 2010 al CS Armata Aurul şi Bugetul 
necesar pe genuri de acŃiuni  faŃă de care domnii consilieri au luat act  cu precizarea 
că va urma să se rediscute după aprobarea bugetului local. 
 -  adresa nr. 1/2010 a AS MICHAEL AUTOSPORT BRAD prin care se 
solicită încheierea unui Contract de publicitate între Consiliul local al municipiului 
Brad  şi asociaŃia susmenŃionată. Totodată se mai solicită şi acordarea unui sprijin 
financiar în sumă de 20000 lei pentru participarea la competiŃiile sportive în anul 
2010 în cadrul campionatului naŃional de raliuri şi viteză pe traseu montan grupa A 
faŃă de care domnii consilieri au luat act  cu precizarea că va urma să se rediscute 
după aprobarea bugetului local. 
 -  adresa nr. 1/2010 a CAR Pensionari Brad prin care se solicită emiterea 
unui acord de principiu referitor la concesionarea unei suprafeŃe de 58 mp teren, în 
vecinătatea sediului actual în scopul extinderii spaŃiului existent . În urma analizării 
solicitării domnii consilieri precizează că în urma identificării suprafeŃei de teren 
care a fost revendicat în baza Legii nr.10/2001de către moştenitorii defunctului 
Ştefan Traian, solicitare soluŃionată prin DispoziŃia nr.406/04.03.2005. Mai 
menŃionează că întrucât de la soluŃionarea notificării au trecut 5 ani terenul a ieşit 
de sub incidenŃa OUG 209/2005. Se mai precizează deasemenea că pe suprafaŃa de 
teren solicitată nu se găsesc conducte sau cămine de vizitare a furnizorilor de 
utilităŃi publice. Domnii consilieri dau avizul de principiu cu condiŃia respetării 
regimului juridic al terenului şi acordul vecinilor. 
 -  cererea nr. 807/2010 a unui grup de cetăŃeni care solicită concesionarea 
unor suprafeŃe de teren de 27,0 mp pentru edificarea unor garaje cu o lăŃime de 4,5 
m şi o lungime de 6,0 m, amplasate în imediata apropiere a unor alte garaje situate 
pe malul râului Luncoi în spatele blocurilor C1; C2; C3 , etc...  
 În urma analizării adresei domnii consilieri  precizează că, în anul 2002 a 
fost promovat un PUD care prevedea construirea unei baterii de garaje pe malul 
stâng al Luncoiului, în dreptul blocului C2, dar  nu s-au primit avizele favorabile de 
la SC Acvacalor SA Brad şi AdministraŃia NaŃională  „Apele Române” întrucât nu 
se respecta zona de protecŃie a digului, minim 4,0 m faŃă de piciorul taluzului, 
terenul este traversat de o conductă de canalizare menajeră. FaŃă de aceste 
considerente domnii consilieri precizează că rămâne în atenŃia Consiliului local 
această solicitare. 
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 -  nota de constatare nr. 1243/2010 a Consiliului ConcurenŃei  prin care 
se propune, ca la eventualele hotărâri de consiliu local privind vânzarea de terenuri, 
concesiuni, asocieri ... să acorde o atenŃie sporită, ca hotărârile emise să nu conŃină 
elemente de ajutor de stat sau anticoncurenŃiale care să contravină actelor 
normative în vigoare faŃă de care domnii consilieri au luat act  . 
 -  adresa nr. 290/2010 a Spitalului municipal Brad prin care se aduce la 
cunoştiinŃa Consiliului local al municipiului Brad că la nivelul conducerii 
Spitalului Municipal Brad s-a analizat posibilitatea realizării unei centrale termice 
pe biomasă printr-un proiect de parteneriat public – privat faŃă de care domnii 
consilieri au luat act şi sunt de acord pentru ca conducerea Spitalului să se 
întâlnescă cu potenŃialul investitor . 
 Domnul manager Jurca Florin precizează  că a făcut demersurile să aducă cu 
½ normă un medic urolog la Brad şi 5 paturi . Totodată mai precizează că a făcut 
demersuri pentru suplimentarea cu paturi în fiecare secŃie. 
 Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că ar trebui instituită o 
taxă de intrare în Spital de 1 leu. Domnii consilieri se opun vehement instituirii 
unei asemenea taxe. Domnul Jurca Florin precizează că este suficient că există 
instituită taxa pentru maşini.   
 -  adresa nr. 86/2010 a SC ACVACALOR SA BRAD prin care s-a 
prezentat situaŃia continuităŃii în funcŃionare a sistemului de încălzire în municipiul 
Brad faŃă de care domnii consilieri au luat act. 
 Domnul primar Florin Cazacu solicită conducerii SC Acvacalor SA Brad să 
prezinte o informare succintă a rezultatelor propunerilor făcute în şedinŃa AGA a 
SC Acvacalor SA Brad din data de 27.01.2010. 
 -  adresa nr. 20400/2009 a AsociaŃiei Bardabavillage – aşezări ecologice 
în România prin care  preşedintele acesteia îşi exprimă intenŃia de a i se permite şi 
pe cât posibil să i se ofere spaŃiu pentru a Ńine o serie de conferinŃe cu proiectare de 
imagini şi filme documentare realizate  în cursul călătoriilor sale prin Orient faŃă de 
care domnii consilieri au luat act. 
 - adresa nr. 221/25.01.2010 a SC ACVACALOR SA BRAD  prin care se 
prezintă spre analiză Consiliului local al municipiului Brad în vederea aprobării 
unui acord de principiu  Memoriul Tehnic şi Nota de fundamentare a noului tarif de 
energie termică pentru a putea fi transmis spre avizare ANRSC BUCUREŞTI.. În 
urma dezbaterii domnii consilieri dau aviz favorabil noului tarif la energia termică. 

-adresa nr. 237/26.01.2010 a SC ACVACALOR SA BRAD , adresă pe 
care domnii consilieri au analizat-o şi discutat-o în şedinŃa AGA a SC Acvacalor 
SA Brad din data de 27.01.2010. 

- cererea nr. 1582/26.01.2010 a domnului Leucian Sorin – inginer-şef al 
SC ACVACALOR SA BRAD – prin care precizează că-şi dă demisia din funcŃia 
de inginer-şef  al SC Acvacalor SA BRAD, cerere pe care domnii consilieri au 
analizat-o şi discutat-o în şedinŃa AGA a SC Acvacalor SA Brad din data de 
27.01.2010. 
 Se trece la următorul punct înscris :DIVERSE. 

Domnul  consilier Ciur Gheorghe solicită ca domnul viceprimar să trimită pe 
cineva de la Primărie să se deplaseze la cabinetele medicale şcolare să facă un 
necesar de materiale  în vederea autorizării acestor cabinete medicale.  
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Domnul viceprimar Circo Aurel Vasile precizează că într-adevăr a venit la 
dumnealui doamna dr. Stana să-i prezinte un proces-verbal încheiat în urma unui 
control de la DirecŃia de Sănătate Publică  prin care li se impunea pentru autorizare 
existenŃa  unei săli de aşteptare, a unui cabinet pentru consultaŃii, a unui cabinet  
pentru tratamente, a unui spaŃiu de depozitare a materialelor igienico-sanitare şi a 
unui grup sanitar pe lângă toate lelelalte cerinŃe(mochetă,....). Mai precizează că 
aceste cerinŃe nu se vor putea realiza deoarece  implică o investiŃie prea mare.   
 Domnul consilier Groza Liviu precizează că pentru acoperirea gropilor care 
există pe străzi se află în zona Maria şi zona Clara depozite  de minereu care ar 
putea fi folosit. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că acestea nu aparŃin municipiului 
Brad şi totodată  acestea se descompun , nu pot fi folosite la infrastructură . 
 Domnul consilier Radovici Emilian Teofil solicită amplasarea unui semn de 
interdicŃie de intrare cu maşinile în curtea Şcolii „Horea,Cloşca şi Crişan” a altor 
persoane în afara cadrelor didactice şi a celor care-şi desfăşoară activitatea la 
şcoală. 
 Domnul primar Florin Cazacu precizează că va lua această măsură chiar 
acum în perioada de vacanŃă a elevilor. 

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise 
lucrările şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 
28.12.2009.      
 
Brad, 28.12.2009 
 
    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                                                                   
                           Secretar   
        Hărăguş Marin Constantin                                    EPURE AGNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


