ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 26 februarie 2008 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 26 februarie 2008 s-a făcut în data de 21.02.2008 prin DispoziŃia nr.
1905/21.02.2008 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al. 3 din
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştinŃa locuitorilor municipiului Brad prin afişare
la sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj din
municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 21.02.2008 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 Gligor Dorin
Oliviu fiind absent motivat.
Au mai participat cei trei delegaŃi săteşti ai satelor aparŃinătoare municipiului
Brad, angajaŃi ai aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai
municipiului Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu, domnul viceprimar Circo
Aurel Vasile şi doamna Epure Agnes - secretar al municipiului Brad.
În calitate de invitat a participat domnul Dărău Gheorghe – director al SC
Acvacalor SA Brad.
Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o
legal constituită şi supune spre aprobare procesul verbal al şedinŃei ordinare din data
de 30.01.2007 care s-a aprobat fără obiecŃii cu unanimitate de voturi .
Doamna secretar Epure Agnes îi invită pe domnii consilieri să facă propuneri
pentru alegerea preşedintelui de şedinŃă precizând totodată să se aibă în vedere faptul
că lista consilierilor în ordine alfabetică s-a epuizat şi domnul consilier Oprinesc
Fabian nu a avut posibilitatea îndeplinirii funcŃiei de preşedinte de şedinŃă în condiŃii
normale de succedare precizând că în această situaŃie trebuie avute în considerare
prevederile art. 20 alin.4 din Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a Consiliului
local al municipiului Brad.
Domnul consilier Mureş Mihai în aceste condiŃii propune ca domnul consilier
Oprinesc Fabian să fie ales preşedinte de şedinŃă pentru următoarele 3 luni –
propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul consilier Oprinesc Fabian să
ocupe loc în prezidiu şi să preia conducerea lucrărilor şedinŃei .
Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul
2008 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
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2. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor anexe din Hotărârea Consiliului
local al municipiului Brad nr. 3/2008 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad şi al Serviciilor
şi instituŃiilor publice din subordinea Consiliului local Brad pe anul 2008 – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de ocupare a forŃei de
muncă din rândul şomerilor în municipiul Brad – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenŃei UnităŃii locale de sprijin
pentru combaterea bolilor transmisibile la animale – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr.
13 din blocul 60 sc. 1 de pe str. Aleea Patriei, municipiul Brad fostului chiriaş – iniŃiat
de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Pârva
Ioan pentru tipărirea volumelor ,, MunŃii, moŃii şi lumea” şi ,, Cărări prin Apuseni” –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de achiziŃii publice pe anul
2008 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului
didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de
muncă în municipiul Brad şi retur – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,
Transformare şi extindere magazin, depozit în pensiune şi bază de agrement, terenuri
sportive” în Brad str. Horea nr. 44 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Două
magazii pentru materiale şi platformă betonată cu zid de sprijin” în Brad sat
Mesteacăn nr. 103 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,
Transformare apartament în spaŃiu comercial şi creare acces din exterior” în Brad str.
Cuza Vodă bloc 11 sc. 2 ap. 11 parter – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,
Schimbare destinaŃie din apartament în cabinet stomatologic” în Brad str. Cuza Vodă
bloc 14 sc. 2 ap. 16 parter – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,
Schimbare destinaŃie din magazie utilaje agricole în spaŃiu de producŃie brichete din
rumeguş” în Brad str. Lunca nr. 35 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,
Construire spaŃiu comercial prin etajare şi recompartimentare imobil existent” în Brad
str. Avram Iancu nr. 12 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
15. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2008
privind asocierea municipiului Brad cu judeŃul Hunedoara, precum şi cu unele unităŃi
administrativ – teritoriale din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de
Dezvoltare intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
16. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Brad cu judeŃul
Hunedoara, precum şi cu unele unităŃi administrativ – teritoriale din judeŃul
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Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare intercomunitară ,, AQUA
PREST HUNEDOARA” – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
17. Raport de activitate pe anul 2007 a PoliŃiei Comunitare Brad.
18. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 107/2008 a Camerei de Conturi a judeŃului Hunedoara
- adresa nr. 18/2008 a Parohiei Ortodoxe ,, Adormirea Maicii Domnului” Brad
- adresa nr. 2/2008 a FundaŃiei Universitare Sarmizegetuza
- adresa nr. 525/2008 a Serviciului de AmbulanŃă Hunedoara Deva
- cererea nr. 1763/2008 a unui grup de cetăŃeni de pe str. Horea din Brad
- adresa nr. 16/2008 a AsociaŃiei NaŃională a Veteranilor de Război Hunedoara
- adresa nr.214/2008 a Guvernului României – ANRSC Bucureşti
- adresa nr. 439/2008 a SC ACVACALOR SA BRAD
- adresa nr. 2541/2008 a Cercului de Aeromodele Brad
- adresa nr. 2992/2008 a domnului viceprimar Circo Aurel
- cererea nr. 2899/2008 a domnului Petrican Ionel
19. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă mai sunt ceva modificări sau
completări la Proiectul Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită introducerea în Proiectul Ordinii de zi a
următoarelor:
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul
locativ de stat către actualul chiriaş.
Proiect de hotărâre privind preluarea în vederea exploatării de la SC
CONVERSMIN SA BUCUREŞTI a clădirii Muzeului „Aurului Brad” şi a punctului
turistic subteran.
Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico- economice
„Modernizare strada Şteampurile Vechi în municipiul Brad, jud. Hunedoara”.
Adresa nr.3004/21.02.2008 a domnului Savu Vasile – consilier local.
Domnul consilier Savu Vasile solicită retragerea din Proiectul Ordinii de zi a
adresei nr.3004/21.02.2008 motivând că cele solicitate au fost rezolvate şi a rămas fără
obiect – solicitare aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi împreună
cu completările aduse care este aprobat cu 16 voturi « pentru », 1 consilier absent
motivat (Gligor Dorin Oliviu).
Se trece la primul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008.
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 consilier Hărăguş Marin Constantin 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 Radovici Teofil Emilian dă
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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 şi de
raportul Compartimentului Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.22/2008
privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2008.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea unor
anexe din Hotărârea Consiliului local al municipiului Brad nr. 3/2008 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al
primarului municipiului Brad şi al Serviciilor şi instituŃiilor publice din
subordinea Consiliului local Brad pe anul 2008.
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 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 resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.23/2008
pentru modificarea unor anexe din Hotărârea Consiliului local al municipiului
Brad nr. 3/2008 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru
aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad şi al Serviciilor şi
instituŃiilor publice din subordinea Consiliului local Brad pe anul 2008 .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Programului de ocupare a forŃei de muncă din rândul şomerilor în municipiul
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.
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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 Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 16 voturi „pentru”, 1
consilier absent motivat (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr. 24/2008
privind aprobarea Programului de ocupare a forŃei de muncă din rândul
şomerilor în municipiul Brad .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
componenŃei UnităŃii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la
animale.
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 consilier Hărăguş Marin Constantin 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 Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei pentru
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement 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 raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, doamna preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.25/2008 privind aprobarea
componenŃei UnităŃii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la
animale.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr.13 din blocul 60, sc.1, de pe str. Aleea Patriei,
municipiul Brad, fostului chiriaş.
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 consilier Hărăguş Marin Constantin 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
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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.
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 (Gligor Dorin Oliviu), se adoptă Hotărârea nr. 26/2008 privind
aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr.13 din blocul 60, sc.1, de pe str.
Aleea Patriei, municipiul Brad, fostului chiriaş.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unui sprijin
financiar domnului Pârva Ioan pentru tipărirea volumelor ,, MunŃii, moŃii şi
lumea” şi ,, Cărări prin Apuseni”.
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 consilier Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei pentru
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat
Domnul primar Florin Cazacu solicită să se rectifice în expunerea de motive că
scriitorul Ioan Pârva este membru al AsociaŃiei Scriitorilor din judeŃul Hunedoara.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian preşedintele comisiei de cultură
precizează că domnii consilieri care fac parte din această comisie s-au întâlnit cu
domnul Ioan Pârva care foarte frumos pe parcursul unei ore le-a prezentat o recenzie a
celor două volume.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că atât volumul de versuri
„Cărări prin Apuseni” căt şi volumul de proză „MunŃii, MoŃii şi Lumea conŃin un vast
material - cu caracter istoric dar şi de actualitate- alcătuit din reportaje, portrete,
evocări interviuri ce surprind prin tematică, aspecte din viaŃa, trecutul şi prezentul
moŃilor din aşezările de pe cursul superior al Crişului Alb şi din arealul mai larg al
„Ńării” în care vieŃuiesc din moşi strămoşi.
Mai precizează că în urma discuŃiilor purtate cu membrii comisiei au propus
alocarea pentru volumul de versuri a sumei de 1500 lei iar pentru volumul de proză a
sumei de 2500 lei din capitolul bugetar 67.02- Cultură, recreere şi religie.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării propunerea făcută de către
domnul consilier Radovici Teofil Emilian care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 abŃinere
(David Mihai), 1 consilier absent motivat (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea
nr.27/2008 privind aprobarea unui sprijin financiar domnului Pârva Ioan pentru
tipărirea volumelor ,, MunŃii, moŃii şi lumea” şi ,,Cărări prin Apuseni”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Programului de achiziŃii publice pe anul 2007.
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 consilier Hărăguş Marin Constantin 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 Radovici Teofil Emilian 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 menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Serviciului Buget şi a Compartimentului AchiziŃii Publice 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 (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.28/2008 privind aprobarea
Programului de achiziŃii publice pe anul 2007.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor
băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare de la
localitatea de domiciliu la locul de muncă în municipiul Brad şi retur.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator.
Domnul consilier Hărăguş Marin Constantin 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 Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei pentru
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că personalului didactic
care face naveta cu autoturismul propriu i se decontează tot contravaloarea
abonamentului pe ruta respectivă.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Serviciului Buget 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 (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.29/2008 privind
aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită
cheltuieli de deplasare de la localitatea de domiciliu la locul de muncă în
municipiul Brad şi retur .
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu „Transformare şi extindere magazin, depozit în pensiune şi
bază de agrement, terenuri sportive” .
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, proiect de hotărâre care se referă la transformarea unui magazin în
pensiune şi teren sportiv pe proprietate particulară.
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 cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în ciuda faptului că proiectul de
hotărâre iniŃiat este legal dumnealui are reŃineri în ceea ce priveşte oportunitatea
acestuia, deoarece dânsul consideră că numărul de locuri de parcare prevăzute în
proiectul tehnic este prea mic pentru acea locaŃie. MenŃionează faptul că accesul la
pensiune se face pe o alee îngustă, dar problema este si accesul la terenul de sport
pentru toŃi care sunt în tranzit şi vor veni la pensiune cât şi cei care vor folosi terenul
de sport vor veni tot cu maşinile şi vor bloca circulaŃia pe acel traseu. Pentru a se evita
o astfel de problemă dumnealui consideră că ar trebui să se mărească locurile de
parcare prin retragerea aliniamentului unei dintre construcŃii, pentru a se mări curtea
pensiunii şi a se creea locuri de parcare în plus faŃă de cele existente.
Domnul primar face cunoscut faptul că în municipiul Brad mai sunt zone care
au o astfel de problemă şi ar fi bine ca să se analizeze cu foarte mare atenŃie astfel de
P.U.D-uri care sunt supuse aprobării Consiliului local.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu propune amânarea proiectului de
hotărâre cu menŃiunea măririi numărului de locuri de parcare .
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerea de amânare care se
aprobă cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent (Gligor Dorin Oliviu) şi astfel SE
AMÂNĂ Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
„Transformare şi extindere magazin, depozit în pensiune şi bază de agrement,
terenuri sportive” .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu”două magazii pentru materiale şi platformă betonată cu
zid de sprijin” în Brad, sat Mesteacăn, nr.103.
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 prin care propune spre aprobare
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 cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
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Domnul consilier Savu Vasile precizează că ar trebui să se i-a în considerare
accesul la drumul naŃional şi să se pună în vedere administratorului societăŃii
necesitatea creerii unei benzi de preselecŃie pentru a nu se produce accidente în
momentul în care se încarcă materialele de construcŃii.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că accesul în drumul
naŃional este reglementat prin normative care nu se cunosc şi dumnealui îşi aduce
aminte că s-a solicitat Drumurilor NaŃionale să facă cunoscut aceste normative când
s-a discutat proiectul cu realizarea Shoroomul pentru Logan dar nu işi aduce aminte ce
finalitate a avut, întrucât si acest proiect supus dezbaterii este la fel.
Domnul primar Florin Cazacu face cunoscut faptul că cei de la Drumuri
NaŃionale au precizat că doar administratorul de drumuri stabileste normativul fapt
pentru care consideră că la astfel de proiecte este neapărat nevoie de realizarea unei
benzi de preselecŃie, în caz contrar nu se eliberează autorizaŃia de construcŃie.
Totodată face cunoscut că trebuie revăzut şi proiectul cu terenul de tenis a
domnului Anca întrucât şi acolo se impune realizarea unei astfel de benzi de
preselecŃie, pe partea dreaptă, deoarece accesul se face direct din drumull naŃional.
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.
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 (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.30/2008 privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu”două magazii pentru materiale şi
platformă betonată cu zid de sprijin” în Brad, sat Mesteacăn, nr.103.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu” Transformare apartament în spaŃiu comercial şi creare
acces din exterior” în Brad, str. Cuza Vodă, bloc 11, sc.2, ap. 11, parter.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa
de iniŃiator.
Domnul primar precizează că se discută transformarea unui apartament în spaŃiu
comercial, apartament ce este situat la parterul unui bloc.
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 cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat şi totodată o întreabă pe doamna secretar –Epure Agnes, cum se
va face accesul în magazin cunoscând că există o zonă verde şi dacă terenul este sau
nu revendicat de foştii proprietari.
Doamna secretar menŃionează că există norme legale care reglementează atât
problema spaŃiilor verzi cât şi a terenurilor care au făcut obiectul retrocedărilor către
foştii proprietari, dar în cazul de faŃă terenul respectiv nu intră sub incidenŃa acelor
acte normative.Totodată precizează că nu se va afecta nici zona verde pentru că
intrarea la magazin se va realiza printr-o scară suspendată iar terenul nu se va
concesiona ci se va închiria.
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Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că cele stabilite trebuie aduse la
cunoştiinŃa administratorului societăŃii şi a Biroului Urbanism Amenajarea
Teritotoriului InvestiŃii din cadrul Primăriei municipiului Brad, pentru a fi respectate
la întocmirea proiectului de execuŃie-faza PAC- în vederea obŃinerii autorizaŃiei de
construcŃie.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritotoriului InvestiŃii 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 (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.31/2008 privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu” Transformare apartament în spaŃiu
comercial şi creare acces din exterior” în Brad, str. Cuza Vodă, bloc 11, sc.2, ap.
11, parter.
Înainte de a se trece la următorul proiect de hotărâre domnii consilieri Bălău
Nicolae şi Radovici Emilian-Teofil solicită să fie învoiŃi întrucât au probleme
personale deosebite.
Domnii consilieri sunt de acord cu solicitarea făcută.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu”Schimbare destinaŃie din apartament în cabinet
stomatologic” în Brad , str. Cuza Vodă, bloc. 14, sc.2, ap. 16, parter.
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 prin care propune aprobarea P.U.D-ului –schimbarea destinaŃiei din
apartamentul în cabinet stomatologic- şi integrarea acestuia în Planul Urbanistic
General al municipiului Brad.
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 cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritotoriului 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 14 voturi „pentru”, 2 consilieri învoiŃi
(Radovici Emilian Teofil, Bălău Gheorghe), 1 consilier absent motivat (Gligor Dorin
Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.32/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu”Schimbare destinaŃie din apartament în cabinet stomatologic” în Brad ,
str. Cuza Vodă, bloc. 14, sc.2, ap. 16, parter.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu” Schimbare destinaŃie din magazie utilaje agricole în
spaŃiu de producŃie brichete de rumeguş” în Brad, str. Lunca, nr. 35.
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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 prin care propune aprobarea P.U.D-ului – Schimbare destinaŃie din
magazie utilaje agricole în spaŃiu de producŃie brichete de rumeguş şi integrarea
acestuia în Planul Urbanistic General al municipiului Brad.
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 cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritotoriului 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 14 voturi „pentru”, 2 consilieri învoiŃi
(Radovici Emilian Teofil, Bălău Gheorghe), 1 consilier absent motivat (Gligor Dorin
Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.33/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu” Schimbare destinaŃie din magazie utilaje agricole în spaŃiu de producŃie
brichete de rumeguş” în Brad, str. Lunca, nr. 35.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ”Construire spaŃiu comercial prin etajare şi
recompartimentare imobil existent ” în Brad, str. Avram Iancu, nr.12.
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 prin care propune aprobarea P.U.D-ului - Construire spaŃiu comercial prin
etajare şi recompartimentare imobil existent şi integrarea acestuia în Planul Urbanistic
General al municipiului Brad.
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 cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian propune amânarea proiectului de
hotărâre prezentat deoarece nici acest proiect nu are prevăzut spaŃiu pentru locuri de
parcare. Precizează totodată că spaŃiul existent este situat pe str.Avram Iancu, chiar
lângă trotuar, zonă în care mai sunt magazine iar traficul este îngreunat existând
pericolul de a se produce accidente.
Domnul primar solicită să i se precizeze pe unde se face aprovizionarea câte
locuri de parcare sunt creeate, deoarece peretele casei este limitrof cu trotuarul iar
accesul se face direct în drumul naŃional. MenŃionează că într-adevăr pe proprietarul
clădirii nu-l interesează decât ca oamenii să intre în magazin nu şi unde işi parchează
aceştia maşinele, fapt pentru care solicită Consiliului local ca acest proiect să fie tratat
cu multă răspunde deoarece si în acea zonă vor fi probleme cu circulaŃia. Totodată
menŃionează că ar trebui impusă o regulă ca toti comercianŃii să creeze locuri de
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parcare din terenul proprietatea acestora, aşa cum s-a făcut la magazinul Plus şi la
dl.Alba, pentru a nu se afecta circulaŃia in zonele respective.
Precizează că tocmai toleranŃa funcŃionarilor din cadrul Biroului Urbanism a
condus la o astfel de situaŃie - de a se construi fără autorizaŃie si solicită acestora să
întocmească procesul-verbal de amendă iar pentru funcŃionarul care avea atribuŃii de
control în acea zonă să se întocmească referatul de sancŃionare.
Domnul primar Florin Cazacu atrage atenŃia domnului Duna Gherghe –Şef
Birou Urbanism ca de acum încolo toate solicitările pentru aprobare PUD să fie
supuse atenŃiei Consiliului local pentru obŃinerea unui acord de principiu pentru a nu
determina cetăŃenii să cheltuie bani decât numai în momentul în care totul este foarte
bine pus la punct atât din punct de vedere legal cât şi din punct de vedere al
oportunităŃii. Mai menŃionează că acest proiect de hotărâre va trebui să se mai discute
pentru a se găsi o soluŃie pentru locurile de parcare, atât pentru descărcarea mărfii cât
şi pentru cetăŃenii care vin la magazin.
Domnul consilier Costina Ionel-Zeno solicită să i se precizeze în ce bază
funcŃionează restaurantul Cin-Cin deoarece şi acea zonă este foarte aglomerată.
Domnul primar menŃionează că spaŃiul a fost din construcŃie cu destinaŃie spaŃiu
comercial iar circulaŃia în acea zonă va fi reglementată prin montarea unui semn de
circulaŃie cu semnificaŃia - oprirea interzisă.
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.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri
învoiŃi (Radovici Emilian Teofil, Bălău Gheorghe), 1 consilier absent motivat (Gligor
Dorin Oliviu) SE AMÂNĂ Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ”Construire spaŃiu comercial prin etajare şi
recompartimentare imobil existent ” în Brad, str. Avram Iancu, nr.12.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru revocarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 5/2008 privind asocierea municipiului Brad cu judeŃul
Hunedoara, precum şi unele unităŃi administrativ teritoriale din judeŃul
Hinedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare intercomunitară
„AQUA PREST 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 consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentul 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 14 voturi „pentru”, 2 consilieri învoiŃi
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(Radovici Emilian Teofil, Bălău Gheorghe), 1 consilier absent motivat (Gligor Dorin
Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.34/2008 pentru revocarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 5/2008 privind asocierea municipiului Brad cu judeŃul Hunedoara,
precum şi unele unităŃi administrativ teritoriale din judeŃul Hunedoara, în
vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare intercomunitară „AQUA PREST
HUNEDOARA”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind asocierea municipiului
Brad cu judeŃul Hunedoara, precum şi unele unităŃi administrativ teritoriale din
judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare
intercomunitară „AQUA PREST 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 care precizează ca atât revocarea H.C.L. nr.5/2008 cât şi iniŃierea acestui
proiect de hotărâre se datorează faptului că se asociază încă şase localităŃi din Valea
Jiului, astfel încât asociaŃia va fi formată din 49 de localităŃi.
Domnul consilier Hărăguş Marin Constantin 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 Radovici Teofil Emilian 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 cu privire la proiectul
de hotărâre prezentat .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri învoiŃi
(Radovici Emilian Teofil, Bălău Gheorghe), 1 consilier absent motivat (Gligor Dorin
Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.35/2008 privind asocierea municipiului Brad cu
judeŃul Hunedoara, precum şi unele unităŃi administrativ teritoriale din judeŃul
Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare intercomunitară
„AQUA PREST HUNEDOARA”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării
unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş.
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 consilier Hărăguş Marin Constantin 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 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 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 în ansamblul său şi cu 14 voturi „pentru”,
2 consilieri învoiŃi (Radovici Emilian Teofil, Bălău Gheorghe), 1 consilier absent
motivat (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr. 36/2008 privind aprobarea
vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind preluarea în vederea
exploatării de la SC CONVERSIM SA BUCUREŞTI clădirii Muzeului „Aurului
Brad” şi a punctului turistic subteran.
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 consilier Hărăguş Marin Constantin dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public
şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, şi domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil Emilian dă
citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură,
protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
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 în ansamblul său şi cu cu 14 voturi
„pentru”, 2 consilieri învoiŃi (Radovici Emilian Teofil, Bălău Gheorghe), 1 consilier
absent motivat (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr. 37/2008 privind
preluarea în vederea exploatării de la SC CONVERSIM SA BUCUREŞTI
clădirii Muzeului „Aurului Brad” şi a punctului turistic subteran.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
DocumentaŃiei tehnico- economice „Modernizare strada Şteampurile Vechi” în
municipiul Brad, judeŃul Hunedoara.
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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 consilier Hărăguş Marin Constantin dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public
şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, şi domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil Emilian dă
citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură,
protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat,
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 Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu cu 14 voturi
„pentru”, 2 consilieri învoiŃi (Radovici Emilian Teofil, Bălău Gheorghe), 1 consilier
absent motivat (Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.38/2008 privind
aprobarea DocumentaŃiei tehnico- economice „Modernizare strada Şteampurile
Vechi” în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume:
Raport de activitate pe anul 2007 a PoliŃiei Comunitare a municipiului
Brad de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃă.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume :
Analizarea şi discutarea unor adrese:
- adresa nr. 107/2008 a Camerei de Conturi a judeŃului Hunedoara prin care
se comunică Consiliului local al municipiului Brad Raportul privind finanŃele publice
locale pe anul 2006, cuprinzând constatările rezultate din controlul efectuat asupra
bilanŃului contabil şi a contului de execuŃie întocmite de către Primăria municipiului
Brad de care domnii consilieri au luat cunoştiinŃă.
- adresa nr. 18/2008 a Parohiei Ortodoxe ,, Adormirea Maicii Domnului”
Brad prin care se supune atenŃiei domnilor consilieri starea edificiilor complexului
cultic al Parohiei Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului” Brad de care
domnii consilieri au luat cunoştiinŃă şi au precizat că vor acorda din bugetul
municipiului Brad sprijin financiar în limita posibilităŃilor.
- adresa nr. 2/2008 a FundaŃiei Universitare Sarmizegetuza- prin care se
aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri vizita pastoral misionară în judeŃul Hunedoara
a Preafericitului Părinte Doctor Daniel Ciubotea al României iar pentru activitatea
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administrativă şi promovarea reânfiinŃării, istoricii Episcopii a Hunedoarei, łării
HaŃegului şi łării Zarandului se propune acordarea Titlului de cetăŃean de onoare al
municipiului Brad – propunere cu care sunt de acord precizând că se va iniŃia un
proiect de hotărâre de către domnii consilieri;
- adresa nr. 525/2008 a Serviciului de AmbulanŃă Hunedoara Deva prin care
se răspunde adresei nr. 1300/04.02.2008 înaintată de către Primăria municipiului Brad
Serviciului JudeŃean de AmbulanŃă Hunedoara- Deva, domnii consilieri fiind
nemulŃumiŃi de răspunsul comunicat.
- cererea nr. 1763/2008 a unui grup de cetăŃeni de pe str. Horea din Brad
prin care se solicită realizarea unor lucrări pe această stradă. Domnul primar Florin
Cazacu precizează că în mare parte solicitările cetăŃenilor au fost rezolvate iar pentru
cele care au rămas nerezolvate se vor lua măsuri.
- adresa nr. 16/2008 a AsociaŃiei NaŃională a Veteranilor de Război
Hunedoara care dând curs faxului de la ANVR – BUCUREŞTI propune acordarea
Titlului de cetăŃean de onoare al municipiului Brad, veteranului de război - domnul
Ciocan C. Ioan propunere cu care domnii consilieri sunt de acord şi se va iniŃia un
proiect de hotărâre de către domnii consilieri, pentru acordarea titlului de cetăŃean de
onoare cu ocazia Zilei eroilor.
- adresa nr.214/2008 a Guvernului României – ANRSC Bucureşti prin care
se aduce la cunoştiinŃa Primăriei municipiului Brad refuzul ANRSC-ului de a emite o
altă Decizie de compensare a tarifului la energia termică –domnii consilieri iau
cunoştiinŃă de aceasta..
- adresa nr. 439/2008 a SC ACVACALOR SA BRAD prin care se comunică
în xerocopie răspunsul Spitalului Municipal Brad la adresa prin care se solicita
modificarea programului de furnizare a agentului termic datorită scăderii parametrilor
agentului termic la toate imobilele alimentate din PT 1 la fiecare pornire a căldurii la
Spital.
- adresa nr. 2541/2008 a Cercului de Aeromodele Brad prin care solicită
sprijin financiar. Domnul primar Florin Cazacu precizează că li se vor aloca bani în
limita bugetului municipiului Brad.
- adresa nr. 2992/2008 a domnului viceprimar Circo Aurel prin care se
solictă un aviz de principiu pentru promovarea proiectului „Modernizare spaŃiu
comercial – Florăria Hortensia din incinta PieŃei Agroalimentare”. În urma analizării
situaŃiei prezentate domnii consilieri dau avizul de principiu în vederea relizării
acestui proiect cu menŃiunea că işi va urma cursul legal prin concesionare prin licitaŃie
publică a parcelei de teren aferentă florăriei existente.
- cererea nr. 2899/2008 a domnului Petrican Ionel prin care se solicită avizul
de principiu pentru construirea a două garaje pe terenul proprietate personală a
solicitantului, situat în Brad, str. LibertăŃii în spatele blocurilor A6- A7. În urma
analizării acestei solicitări domnii consilieri au căzut de acord ca în cel mai scurt timp
membrii din Comisia de urbanism a Consiliului local împreună cu membrii Biroului
de urbanism din cadrul Primăriei se deplasează în teren pentru a se putea pronunŃa
asupra acestei cereri.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt.
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Domnul consilier Costina Ionel Zeno îşi exprimă nemulŃumirea faŃă de
vânzătorii ambulanŃi care au împânzit trotuarele la intrarea în PiaŃa agroalimentară.
Domnul primar Florin Cazacu îi solicită domnului Bulz Dan Marcel –şeful
PieŃei o explicaŃie cu privire la acest fapt.
Domnul Bulz Dan Marcel precizează că într-adevăr aceşti vânzători ambulanŃi
(de mărŃişoare) au primit autorizaŃii pentru a-şi vinde mărŃişoarele pe o perioadă de 14
zile după care se vor retrage.
Domnul preşedinte de şedinŃă face cunoscut faptul că sediul Băncii Comerciale
Române din Brad se va vinde şi dacă nu se poate muta acolo sediul Primăriei
municipiului Brad.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că s-a gândit să se acceseze un
credit pe termen lung pentru a cumpăra acest imobil precizând totodată că sala de
consiliu şi curtea aferentă sălii este a Primăriei, sedinŃele de consiliu putând fi
desfăşurate în această sală.
Mai face cunoscut faptul că pe terenul cumpărat pe str.Horea se va muta
activitatea celor de la venitul minim garantat, făcăndu-se acolo inclusiv pontajul
acestora, astfel încât nu se vor mai perinda cu uneltele de lucru prin curtea Primăriei.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 30.01.2008.

Brad 30.02.2008
PREŞEDINTE DE SEDINłĂ

SECRETAR

OPRINESC FABIAN

EPURE AGNES
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