ROM ÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 28 iunie 2007 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa
ordinară din data de 28 iunie 2007 s-a făcut în data de 22.06.2007 prin
DispoziŃia nr. 2036/22.06.2007 emisă de Primarul municipiului Brad,
conform art. 39, al.1 şi al. 3 din Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001 republicată.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştinŃa locuitorilor municipiului Brad
prin afişare la sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două
panouri de afişaj din municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 22.06.2007 conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea
invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi 15 consilieri din toŃi cei 17 consilieri locali
în funcŃie, 2 consilieri fiind absenŃi motivat (Hărăguş Ioan, Gligor Dorin
Oliviu).
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 invitaŃi au participat comisarul şef al PoliŃiei
municipiului Brad – domnul Petruş Adrian, cei doi antrenori ai Clubului de
Karate „Empi Karate Club Brad” –domnul Sorin Avram şi domnul Marius
Albulescu împreună cu doi campioni europeni precum şi cetăŃeni ai
municipiului Brad.
Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei,
considerând-o legal constituită şi supune spre aprobare procesul verbal al
şedinŃei ordinare din data de 30.05.2007 şi procesul verbal al şedinŃei
Consiliului local convocată de îndată din data de 15.06.2007 care s-au
aprobat fără obiecŃii cu unanimitate de voturi .

În continuare doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul
consilier Radovici Emilian Teofil să ocupe loc în prezidiu deoarece a fost
ales preşedinte de şedinŃă în cursul lunii iunie .
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 2007 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate,,
Reabilitarea staŃiei de epurare ape uzate din municipiul Brad, judeŃul
Hunedoara” – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice pentru
obiectivul clădire ,,Cinematograful Zarand Brad jud. Hunedoara”- iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,
Înlocuire acoperiş şi consolidare pereŃi – sală de spectacole –
Cinematograful Zarand Brad jud. Hunedoara” – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,
Modernizarea, extinderea şi întreŃinerea iluminatului public în municipiul
Brad” – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă
a unei suprafeŃe de teren din domeniul privat al municipiului Brad, situat în
intravilanul localităŃii, actualului proprietar al construcŃiei – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă
a unei suprafeŃe de teren din domeniul privat al municipiului Brad, situat în
intravilanul localităŃii, actualului proprietar al construcŃiei – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului
Brad în vederea semnării unui protocol de colaborare cu AgenŃia NaŃională
pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului
de funcŃii pentru PoliŃia Comunitară din municipiul Brad – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de
publicitate între Clubul Sportiv ,, EMPI KARATE Club Brad” şi Primăria
municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaŃie publică a
terenului în suprafaŃă de 2360 mp. aparŃinând domeniului public al

municipiului Brad situat în satul łărăŃel – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
12. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaŃie publică a
terenului în suprafaŃă de 200 mp. aparŃinând domeniului privat al
municipiului Brad situat în str. Avram Iancu nr. 6. – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local
Brad nr. 32/2007 privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii din
domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor terase
sezoniere – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
14. Informare privind colaborarea Primăriei Brad cu PoliŃia
municipală Brad.
15. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 5066/2007 a SC TEBA INDUSTRY COTTON
DIVISION SRL BRAD
- adresa nr. 7855/2007 a SC TOTAL CONSULTING PROIECT SRL
Bucureşti
- adresa nr. 198/2007 a GrădiniŃei ,, Floare de ColŃ” Brad
- adresa nr. 7186/2007 a Partidului AlianŃa Socialistă Brad
- adresa nr. 10519/2007 a Consiliului JudeŃean Hunedoara
- adresa nr. 8111/2007 a SC LORIALBA PREST SRL BRAD
- cererea nr. 7955/2007 a domnului Bulz Vasile
16. 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 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local Brad
nr. 63/2007 privind aprobarea unei noi repartiŃii a apartamentului nr.
16 din blocul 60 sc.2 de pe str. Aleea Patriei – municipiul Brad fostei
chiriaşe ;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiilor tehnicoeconomice (SF+PT+CS+DE) pentru obiectivul « modernizare str. Ion
Creangă, construire pod şi spaŃii de parcare » ;
- Cererea nr. 8544/26.06.2007 a domnului Holobâcă Gheorghe- solicită
sponsorizarea cărŃii de poezie « Orologiul duminicii »- volum bilingv
român –francez ;

- Adresa nr. 2 a AsociaŃiei scriitorilor din judeŃul Hunedoara – solicită
sprijin financiar pentru tipărirea volumului « Anotimpurile Agorei » ;
- Adresa nr. 2094/20.06.2007 a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A
– Punct de lucru Brad.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil solicită domnilor consilieri
să aprobe ca punctul 14 din proiectul ordinii de zi să fie discutat cu prioritate
avându-se în vedere faptul că se află în sală domnul comisar –şef al PoliŃiei
municipiului Brad .
Domnul consilier Oprinesc Fabian solicită solicită domnilor consilieri
să aprobe ca punctul 10 din proiectul ordinii de zi să fie discutat după
punctul 14 care va deveni punctul 1 avându-se în vedere că sunt prezenŃi în
sală cei doi antrenori precum şi doi campioni europeni.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi
cu
modificările şi completările aduse care este aprobat cu 15 voturi
« pentru », 2 consilieri fiind absenŃi (Hărăguş Ioan, Gligor Dorin Oliviu).
Se trece la discutarea punctului 14 din Ordinea de zi şi anume:
Informarea privind colaborarea Primăriei Brad cu PoliŃia municipală Brad,
informare care a fost depusă spre studiu în camera consilierilor .
Domnul preşedinte de şedinŃă solicită domnilor consilieri acordul
pentru a se da cuvântul domnului comisar –şef al PoliŃiei municipiului Brad
– solicitare aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul Petruş Adrian prezintă colaborarea pe care o are PoliŃia
municipiului Brad cu Primăria municipiului Brad pentru rezolvarea
diferitelor probleme legate de cetăŃenii municipiului Brad în perioada
01.01.- 31.05.2007.
În urma prezentării făcute domnul comisar –şef solicită domnilor
consilieri să pună întrebări dacă mai au ceva nelămuriri.
Domnul consilier Ciur Gherorghe aduce la cunoştiinŃa domnului
comisar- şef faptul că există mai multe manifestări de nemulŃumire din
partea unor cetăŃeni care locuiesc de-a lungul Crişului Alb deoarece s-au
aşezat în această zonă mai multe grupuri de rromi nomazi care sunt bănuiŃi
că ar produce daune culturilor agricole şi gospodăriilor din apropiere.
Domnul comisar - şef Petruş Adrian precizează că se va face o
verificare a întregii zone şi se vor lua măsurile cuvenite.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că prin înmulŃirea
posesorilor de autoturisme în unele zone este aproape imposibilă circulaŃia,
menŃionând totodată că ar fi bine ca în zilele de sărbătoare şi de târg la Brad
să fie desemnat un agent de circulaŃie care să dirijeze traficul iar pentru
viitor să se gândească ceva pentru optimizarea circulaŃiei.

Domnul comisar - şef Petruş Adrian precizează că dânsul a luat
legătura cu ofiŃerul de la sistematizare a PoliŃiei JudeŃene dar singurul lui
răspuns a fost că infrastructura municipiului este a anilor ”50 şi trebuie să se
ajute singuri.
Domnul consilier Medrea Aron precizează că ar fi bine dacă s-ar
marca o trecere de pietoni la intersecŃia str. PoeniŃa cu str. Vânătorilor.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că va trebui să se stabilească
locaŃia şi va fi marcată această trecere de către angajaŃii Primăriei.
Domnul consilier David Mihai precizează că dumnealui doreşte să ştie
dacă se mai practică verificarea cărŃilor de imobil şi mai menŃionează că ar
trebui mai multă consecvenŃă din partea poliŃiştilor de la circulaŃie în ceea ce
priveşte circulaŃia cu căruŃe şi motociclete .
Domnul comisar - şef Petruş Adrian precizează că proprietarii de
imobile refuză colaborarea cu poliŃia iar în ceea ce priveşte circulaŃia
motocicliştilor chiar în data de 27.06.2007 au fost verificaŃi de către poliŃia
rutieră un număr de 27 de motociclişti din care 26 au fost sancŃionaŃi nefiind
găsiŃi în regulă.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că au fost foarte multe
colaborari cu PoliŃia municipiului Brad , această colaborare fiind relativ
bună existând însă şi unele divergenŃe între primar şi agenŃii de poliŃie. Mai
menŃionează că unul dintre principalele obiective de atins este şi mutarea
sediului PoliŃiei pe str.Cuza Vodă.
În altă ordine de idei îşi exprimă mulŃumirea pentru bunele colaborări
avute cu PoliŃia cu ocazia desfăşurărilor principalelor manifestări cultural
artistice ocazionate cu sărbătorirea diverselor evenimente în municipiul Brad
(revelion, ziua îndrăgostiŃilor, zilele municipiului etc...).
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui contract de publicitate între Clubul Sportiv ,, EMPI
KARATE Club Brad” şi Primăria municipiului Brad – iniŃiat de
primarul 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 consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat, şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la
proiectul de hotărâre prezentat şi solicită să i se dea cuvăntul unuia dintre cei
doi antrenori ai clubului de karate care este prezent în sală pntru a prezenta
rezultatele obŃinute la competiŃia la care au participat – solicitare aprobată cu
unanimitate de voturi.
Domnul antrenor Sorin Avram în primul rând mulŃumeşte domnilor
consilieri pentru faptul că au dat curs solicitării şi precizează că au venit de
la competiŃia de la Milano cu 2 campioni europeni şi un vicecampion
european.
Doamna consilier Cobori Sorina Gabriela doreşte să aducă un
amendament proiectului de hotărâre iniŃiat de domnul primar şi anume: „ să
se aprobe alocarea sumei de 2000 lei din bugetul local al municipiului Brad
în locul sumei de 1000 lei, menŃionând că şi dumneaei lucrează în domeniu
şi cunoaşte că este foarte greu să se ajungă la astfel de rezultate pe forŃe
proprii, cu echipamente adecvate.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot amendamentul doamnei
consilier care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că vor fi incluşi în
programul desfăşurat cu ocazia Zilelor municipiului când probabil dacă
doresc şi au timpul material necesar vor prezenta şi un mic program
demonstrativ.
Domnul consilier Savu Vasile precizează că ar fi bine dacă s-ar găsi o
soluŃie pentru a se putea asigura măcar transportul acestora în deplasările pe
care le vor avea în Ńară şi peste hotare.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că nu există prevederi legale
în acest sens.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că ar exista
posibilitatea asigurării transportului cu microbuzul şcolii dar se vor mai
purta discuŃii în acest sens.
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 împreună cu
amendamentul adus şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş
Ioan, Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr. 68/2007 privind
aprobarea încheierii unui contract de publicitate între Clubul Sportiv ,,
EMPI KARATE Club Brad” şi Primăria municipiului Brad – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.

Se trece la la următorul punct înscris pe ordinea de zi Proiect de
hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad 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.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă
citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului
Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 15 voturi „pentru”,2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Gligor Dorin
Oliviu) se adoptă Hotărârea nr.69/2007 privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2007.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate,, Reabilitarea staŃiei de epurare ape uzate din
municipiul Brad, judeŃul 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 Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea

domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă
citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului
Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
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 15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Gligor Dorin
Oliviu) se adoptă Hotărârea nr. 70/2007 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate,, Reabilitarea staŃiei de epurare ape uzate din municipiul
Brad, judeŃul Hunedoara”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Expertizei tehnice pentru obiectivul clădire ,,Cinematograful Zarand
Brad jud. 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 Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă
citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului

Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Se înscriu la cuvânt domnii consilieri: Costina Ionel Zeno.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că dumnealui nu este
de acord să se facă o investiŃie atât de mare pentru această sală de cinema
care nu va aduce nici un beneficiu şi care va fi foarte greu de întreŃinut mai
ales pe timp de iarnă.MenŃionează că atenŃia ar trebui îndreptată către Parcul
Tineretului – drept urmare dânsul se va abŃine la acest proiect de hotărâre.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că odată cu renovarea
acestei săli se va da reda un circuit cultural al acestui municipiu şi va fi o
onoare pentru Brădeni.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că nu este bine
să se dărâme această clădire care a fost construită din munca patriotică a
cetăŃenilor şi că cel mai bine ar fi să se reabiliteze.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că acest proiect este pe
termen mediu şi se va finaliza în 4-5 ani, mai menŃionează că suntem
proprietari şi avem obligaŃia de a întreŃine această clădire.
Domnul consilier Mureş Mihai precizeză că ani de zile ne-am dorit
acestă clădire şi ar trebui să se facă tot ce este posibil pentru ca această
clădire să fie funcŃională.
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 în ansamblul său şi
cu 14 voturi „pentru”, 1 abŃinere (Costina Ionel Zeno), 2 consilieri absenŃi
(Hărăguş Ioan, Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr. 71 /2007
privind aprobarea Expertizei tehnice pentru obiectivul clădire
,,Cinematograful Zarand Brad jud. Hunedoara”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate ,, Înlocuire acoperiş şi consolidare pereŃi – sală

de spectacole – Cinematograful Zarand Brad jud. Hunedoara” – iniŃiat
de primarul 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 consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă
citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier 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 pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre
este însoŃit şi de raportul raportul Compartimentului 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”, 1 abŃinere (Costina Ionel Zeno), 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan,
Gligor Dorin Oliviu) se adoptă Hotărârea nr. 72/2007 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate ,, Înlocuire acoperiş şi consolidare pereŃi – sală
de spectacole – Cinematograful Zarand Brad jud. Hunedoara” – iniŃiat
de primarul municipiului Brad .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Studiului de fezabilitate „Modernizarea, extinderea şi întreŃinerea
iluminatului public 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.

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă
citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului
Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Gligor Dorin Oliviu) se adoptă
Hotărârea nr.73 /2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate
„Modernizarea, extinderea şi întreŃinerea iluminatului public în
municipiul Brad”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin negociere directă a unei suprafeŃe de teren din domeniul
privat al municipiului Brad, situat în intravilanul localităŃii, actualului
proprietar al construcŃiei.
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 Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă
citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorhe 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 consilier Duşan Gheorghe Adrian propune ca din comisia de
negociere să facă parte domnul consilier Oprinesc Fabian – propunere
aprobată cu unanimitate de voturi.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri absenŃi 8Hărăguş Ioan, Gligor Dorin Oliviu) se adoptă
Hotărârea nr.74/2007 privind aprobarea vânzării prin negociere directă
a unei suprafeŃe de teren din domeniul privat al municipiului Brad,
situat în intravilanul localităŃii, actualului proprietar al construcŃiei.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin negociere directă a unei suprafeŃe de teren din domeniul
privat al municipiului Brad, situat în intravilanul localităŃii, actualului
proprietar al construcŃiei.
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 Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă
citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier 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 consilier Mureş Mihai propune ca din comisia de negociere
să facă parte domnul consilier Medrea Aron – propunere aprobată cu
unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre
este însoŃit şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad.

Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Gligor Dorin Oliviu) se adoptă
Hotărârea nr.75/2007 privind aprobarea vânzării prin negociere directă
a unei suprafeŃe de teren din domeniul privat al municipiului Brad,
situat în intravilanul localităŃii, actualului proprietar al construcŃiei.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind
împuternicirea primarului municipiului Brad în vederea semnării unui
protocol de colaborare cu AgenŃia NaŃională pentru Dezvoltarea
Zonelor Miniere
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 Patrimoniu din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Gligor Dorin Oliviu) se adoptă
Hotărârea nr.76/2007 privind împuternicirea primarului municipiului
Brad în vederea semnării unui protocol de colaborare cu AgenŃia
NaŃională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea
Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru PoliŃia Comunitară din
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.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat, şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire

raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor
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 din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
”pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Gligor Dorin Oliviu) se adoptă
Hotărârea nr. 77/2007 privind modificarea Organigramei şi a Statului
de funcŃii pentru PoliŃia Comunitară din municipiul Brad .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre
privind
concesionarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 2360 mp.
aparŃinând domeniului public al municipiului Brad situat în satul
łărăŃel.
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 Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă
citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului
Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la
proiectul 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 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Gligor Dorin Oliviu) se adoptă
Hotărârea nr. 78/2007 privind concesionarea prin licitaŃie publică a
terenului în suprafaŃă de 2360 mp. aparŃinând domeniului public al
municipiului Brad situat în satul łărăŃel.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind concesionarea
prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 200 mp. aparŃinând
domeniului privat al municipiului Brad situat în str. Avram Iancu nr.
6.
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 Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă
citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului
Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la
proiectul de hotărâre prezentat .
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu propune ca din comisia de
licitaŃie să facă parte domnul consilier David Mihai- propunere aprobată cu
unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre
este însoŃit şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 14 voturi
„pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Gligor Dorin Oliviu), 1 abŃinere
(Savu Vasile) se adoptă Hotărârea nr.79/2007 privind concesionarea prin

licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 200 mp. aparŃinând
domeniului privat al municipiului Brad situat în str. Avram Iancu nr.
6.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului local Brad nr. 32/2007 privind închirierea prin
licitaŃie publică a unor spaŃii din domeniul public al municipiului Brad
în vederea amenajării unor terase sezoniere.
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 Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la
proiectul de hotărâre prezentat .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre
este însoŃit şi de raportul Compartimentului 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”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Gligor Dorin Oliviu) se adoptă
Hotărârea nr. 80/2007 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local
Brad nr. 32/2007 privind închirierea prin licitaŃie publică a unor spaŃii
din domeniul public al municipiului Brad în vederea amenajării unor
terase sezoniere .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru revocarea
Hotărârii Consiliului local Brad nr. 63/2007 privind aprobarea unei noi
repartiŃii a apartamentului nr. 16 din blocul 60 sc.2 de pe str. Aleea
Patriei – municipiul Brad fostei chiriaşe ;
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 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 15 voturi „pentru”, 2 abŃineri (Hărăguş Ioan, Gligor Dorin Oliviu) se
adoptă Hotărârea nr. 81/2007 pentru revocarea Hotărârii Consiliului
local Brad nr. 63/2007 privind aprobarea unei noi repartiŃii a
apartamentului nr. 16 din blocul 60 sc.2 de pe str. Aleea Patriei –
municipiul Brad fostei chiriaşe ;
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
documentaŃiilor tehnico-economice ( SF+PT+CS+DE) pentru obiectivul
modernizare str. Ion Creangă, construire pod şi spaŃii de parcare.
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 Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de
studii, prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă
citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului
Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie
socială şi de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi
domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la
proiectul 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 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Gligor Dorin Oliviu) se adoptă
Hotărârea nr. 82/2007 privind aprobarea documentaŃiilor tehnicoeconomice (SF+PT+CS+DE) pentru obiectivul modernizare str. Ion
Creangă, construire pod şi spaŃii de parcare.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume:
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
Adresa nr. 5066/2007 a SC TEBA INDUSTRY COTTON
DIVISION SRL BRAD prin care societatea susnumită îşi exprimă intenŃia
de a edifica pe terenul care le aparŃine a unei hale de producŃie cu o
capacitate mai mare decât a celor existente în prezent, de aproximativ 6000
mp, dar precizează că există o problemă generată de existenŃa pe terenul lor
a două linii electrificate de înaltă tensiune care aparŃin CRIT Deva . În altă
ordine de idei solicită sprijinul printre alte instituŃii şi a Consiliului local al
municipiului Brad în vederea găsirii unei soluŃii în concordanŃă cu legislaŃia
în vigoare pentru a putea realiza această construcŃie. În urma analizării
adresei domnii consilieri propun să se facă o adresa la SC Electrica pentru
a se solicita sprijin în rezolvarea problemei.
Adresa nr.7855/2007 a SC TOTAL CONSULTING PROIECT
SRL Bucureşti prin care îşi exprimă intenŃia de a închiria o suprafaŃă de 5
mp. pe terasa blocului şi 11 mp pentru pentru amenajarea unei camere în
incinta penthousului, imobil situat în Brad, str. Spitalului, nr. 2, bloc 105
garsoniere pe o durată de 10 ani în scopul montării unor echipamente cu
destinaŃia de îmbunătăŃire semnal GSM în zonă.
În urma analizării adresei domnii consilieri propun ca această antenă
să se amplaseze pe Dealul Lia .
Adresa nr. 198/2007 a GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad prin care
se solicită susŃinerea de către Consiliul local al municipiului Brad pe lângă
Prefectura judeŃului Hunedoara pentru cuprinderea GrădiniŃei - singura
unitate cu program prelungit din municipiul şi zona Brad, în proiectul
pentru Reforma EducaŃiei Timpurii- în vederea construirii unui nou local la
standarde europene sau mansardarea clădirilor existente. Domnii consilieri

propun ca pentru început să se facă corespondenŃă cu InstituŃia Prefectului,
Consiliul JudeŃean Hunedoara şi cu Guvernul în vederea obŃinerii de fonduri.
Adresa nr. 7186/2007 a Partidului AlianŃa Socialistă Brad prin
care se solicită repartizarea unui spaŃiu pentru sediu de partid în vederea
desfăşurării activităŃii politice în bune condiŃii. Domnul primar Florin
Cazacu precizează că în momentul de faŃă executivul nu dispune de spaŃii
libere.
Adresa nr. 10519/2007 a Consiliului JudeŃean Hunedoara prin
care se aduce la cunoştiinŃa domnului primar intenŃia DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃie a Copilului Hunedoara execuŃia pe raza unităŃii
administrativteritorială a municipiului Brad a unei case de tip familial pentru
copii. Pentru edificarea acestei clădiri solicită darea în folosinŃă gratuită
către DGASPC Hunedoara a unui teren în suprafaŃă de 600 mp, să fie
amplasat în intravilanul localităŃii şi să existe acces facil la utilităŃile publice.
Domnii consilieri precizează că ar fi bine să le pună la dispoziŃie
informaŃii în legătură cu imobilul în care şi-a desfăşurat activitatea fostul
Cămin de bătrâni de pe str. Horia.
Adresa nr. 8111/2007 a SC LORIALBA PREST SRL BRAD prin
care solicită extinderea cu cca 15 mp a concesiunii exixtente în PiaŃa
Agroalimentară cu profil carne şi preparate din carne, în vedere realizării
unui vestiar şi a unui grup sanitar care conform normelor sanitare existente
trebuie să fie separate complet de spaŃiul comercial. În urma analizării
adresei domnii consilieri propun amânarea acestei discuŃii până luna
viitoare pentru a se putea deplasa în teren Comisia de Urbanism a
Consiliului local împreună cu Biroul Urbanism din cadrul Primăriei
municipiului Brad în vederea studierii posibilităŃii concesionării acestui
teren.
Cererea nr. 7955/2007 a domnului Bulz Vasile prin care se solicită
anularea HCL nr. 61/2007 privind aprobarea repartizării unei camere din
apartamentul nr.11 blocul 3 de pe str. 9 Mai din municipiul Brad. Prin
această hotărâre s-a aprobat repartizarea camerei devenită vacantă din
apartamentul susmenŃionat doamnei Marinescu Veronica chiriaşa celeilalte
camere. Domnul Bulz Vasile precizează că susnumita are o datorie de 30 de
milioane la AsociaŃia de proprietari.În urma analizării cererii domnului Bulz
Vasile domnii consilieri propun o verificare amănunŃită a datoriilor doamnei

Marinescu Veronica şi dacă se constată acest lucru luna viitoare să se
iniŃieze un proiect de hotărâre de revocareare .
Cererea nr. 8544/26.06.2007 a domnului Holobâcă Gheorghe solicită sponsorizarea cărŃii de poezie « Orologiul duminicii »- volum
bilingv român –francez ;
În urma analizării cererii domnii consilieri precizează că sunt de acord
să susŃină parŃial sponsorizarea editării acestei cărŃi de poezie cu menŃiunea
ca domnul Holobâcă Gheorghe să menŃioneze editura care va publica
această carte.
Adresa nr. 2 a AsociaŃiei scriitorilor din judeŃul Hunedoara –
solicită sprijin financiar pentru tipărirea volumului « Anotimpurile
Agorei » ;
În urma analizării cererii domnii consilieri precizează că sunt de acord
să susŃină
financiar tipărirea acestui volum nu înainte de a prezenta un rezumat al
cărŃii la şedinŃa de consiliu următoare.
Adresa nr. 2094/20.06.2007 a SC RETIM ECOLOGIC SERVICE
S.A – Punct de lucru Brad.
In urma analizării acestei adrese domnul primar precizează că în
cursul săptămânii viitoare va convoca o şedinŃă cu preşedinŃii AsociaŃiilor de
proprietari şi vor discuta aceste probleme. Mai precizează că îl va invita să
participe la această şedinŃă şi pe domnul director al Punctului de lucru Brad
- inginer Csernatoni Ioan .
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt.
Se înscriu la cuvânt domnii consilieri: Savu Vasile, Ciur Gheorghe, Costina
Ionel Zeno.
Domnul consilier Savu Vasile precizează că ar fi bine dacă executivul
Primăriei ar face o adresă SC Electrica SA prin care să solicite acestora să
anunŃe când vor întrerupe furnizarea energiei electrice deoarece din cauza
căderilor de tensiune serviciul de furnizare a apei suferă nenumărate avarii.
Domnul consilier Ciur Gheorghe aduce la cunoştiinŃa domnilor
consilieri situaŃia în care se află acoperişul imobilului în care îşi desfăşoară
activitatea GrădiniŃa de pe str. Horea.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno doreşte să i se precizeze care
este ultimul termen pentru refacerea carosabilului care a fost spart de către
cei care înlocuiesc conductele de apă.

Domnul primar Florin Cazacu precizează că în cursul săptămânii
viitoare va participa la un progresmiting unde se va pune în discuŃie şi
această problemă.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise
lucrările şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data
de 28.06.2007.
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