ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 28 iunie 2010 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din data
de 28 iunie 2010 s-a făcut în data de 23.06.2010 prin DispoziŃia nr.749/23.06.2010 emisă
de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.3 şi art.68 (1) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştiinŃa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la
sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de afişaj din
municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 23.06.2010 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi toŃi cei 17 consilieri locali în funcŃie.
A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan,
angajaŃi ai aparatului de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai municipiului
Brad.
În calitate de invitaŃi au participat domnul Fărău Horia – inginer şef al SC
Acvacalor SA, doamna Adina NiŃă – contabil - al SC Acvacalor SA Brad, domnul Jurca
Florin – manager al Spitalului municipal Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela - Şef
Birou administraŃie publică locală, autoritate tutelară, secretariat administrativ, protocol
din cadrul de specialitate al primarului care o înlocuieşte pe doamna Epure Agnes
secretar al municipiului Brad pe perioada concediului medical conform DispoziŃiei nr.
741/2010 .
Doamna Galea Mirela - declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal
constituită şi îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în picioare pentru a audia imnul
naŃional al României.
În continuare doamna Galea Mirela supune spre aprobare procesul verbal al
şedinŃei ordinare din data de 31.05.2010, care s-a aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna Galea Mirela solicită domnilor consilieri sa facă propuneri pentru
alegerea preşedintelui de şedinŃă având în vedere că domnul consilier Kiszely Fabius
Tiberiu a fost ales preşedinte de şedinŃă în luna martie 2010.
Domnul consilier Kiszely Fabius propune să fie ales preşedinte de şedinŃă domnul
consilier Leaha Ştefan Dorel - fiind următorul în ordine alfabetică conform
Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al Consiliului local al municipiului Brad –
propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Doamna Galea Mirela îl roagă pe domnul consilier Leaha Ştefan Dorel să ocupe
loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei.
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Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire proiectului
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind preluarea de la DirecŃia de Sănătate Publică a
judeŃului Hunedoara a managementului asistenŃei medicale al Spitalului municipal Brad.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea preŃurilor – tarifelor la serviciile publice
de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru municipiul Brad judeŃul Hunedoara
prestate de către SC APAPROD SA DEVA.
3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al
municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad, EdiŃia a IX–a.
5. Informarea nr. 9808/2010 a consilierului juridic al Consiliului local Brad privind
cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte.
6. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr.6465/2010 a Ministrului SănătăŃii
- adresa nr.9395/2010 a AsociaŃiei Salvital Hunedoara
- adresa nr.9320/2010 a SC RETIM ECOLOGIC SA TIMIŞOARA
- adresa nr. 43/2010 a Clubului Sportiv ,,ARMATA AURUL” Brad
- cererea nr. 8990/2010 a domnului Costina Mircea
- cererea nr. 8992/2010 a domnului Berstan Attila Peter
7. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea sau
completarea Proiectului Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că solicită completarea proiectului
ordinii de zi cu:
1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului în
suprafaŃă de 9 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea
amenajării unui cabinet cu profil de pediatrie.
2. Adresa nr. 4509/2010 a DirecŃiei de Sănătate Publică a judeŃului Hunedoara.
3. Analizarea amplasamentelor pentru parcarea publică din municipiul Brad
str. 1 Decembrie 1918.
4. Adresa nr. 3636/2010 a Spitalului municipal Brad – Protocol predare primire.

Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi
împreună cu completările aduse, care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind apobarea transferului
managementului asistenŃei medicale al Spitalului municipal Brad, judeŃul
Hunedoara de la Ministerul SănătăŃii la Consiliul local al municipiului Brad .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru a
da citire proiectului de hotărâre, precum şi a expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 4118/2010
a DirecŃiei de Sănătate Publică a judeŃului Hunedoara prin care se transmite Ordinul
Ministrului SănătăŃii nr. 910/10.06.2010 privind aprobarea modelului protocolului de
predare preluare între direcŃiile de sănătate publică judeŃene şi a municipiului Bucureşti şi
autorităŃile administraŃiei publice locale şi Primăria municipiului Bucureşti în vederea
transferului managementului asistenŃei medicale al unităŃilor sanitare publice, adresa
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nr.6005/23.06.2010 a InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara, precum şi întâlnirea de
lucru care a avut loc în data de 17 iunie 2010 în cadrul DirecŃiei de Sănătate Publică a
judeŃului Hunedoara privind ,,Descentralizarea unităŃilor sanitare cu paturi”, a iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care a propus preluarea de la Ministerul SănătăŃii a
managementului asistenŃei medicale al Spitalului municipal Brad, începând cu data de 1
iulie 2010.
Totodată a propus împuternicirea primarului pentru a semna Protocolul de predare
preluare între DirecŃia de Sănătate Publică a judeŃului Hunedoara şi Consiliul local al
municipiului Brad.
În articolul 4 al proiectului de hotărâre a propus desemnarea reprezentanŃilor
Consiliului local Brad în Consiliul de administraŃie al Spitalului municipal Brad.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe întreabă când se va ştii dacă datoriile Spitalului
vor fi radiate sau vor fi preluate de către autoritatea locală. Mai precizează că bugetul
local este fundamentat până la sfârşitul anului şi banii necesari Spitalului nu sunt prinşi
în acest buget, fapt pentru care nu înŃelege cum va putea suporta bugetul local aceste
cheltuieli.
Mai întreabă dacă unitatea va suporta anumite restructurări care vor determina
implicit reducerea unor cheltuieli şi cine va face aceste restructurări.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că şi dumnealui avea de ridicat aceleaşi
probleme pe care le-a ridicat domnul consilier Ciur Gheorghe cu precizarea că nu are
încredere în acest Guvern care nu se va tine de cuvânt şi nu va aloca suma necesară
pentru buna funcŃionare a acestui Spital.
Mai menŃionează că, cunoaşte faptul că multe primării nu au fost de acord cu
această preluare .
Domnul primar Florin Cazacu precizează că şi dumnealui este îngrijorat de cele
precizate de domnul consilier Ciur Gheorghe şi confirmate de domnul consilier Mureş
Mihai. Mai menŃionează că a avut discuŃi cu managerul Spitalului vis a vis de pnctul de
vedere al cheltuielilor- conducerea spitalului este depunctată pentru că nu era căldură dar
pe viitor administraŃia locală va gestiona această situaŃie. Mai menŃionează că în 90 de
zile datoriile Spitalului până în 31 martie 2010 vor fi suportate de Guvernul României.
Domnul primar îl întreabă pe domnul manager Jurca Florin ce datorii are Spitalul
către SC Acvacalor SA Brad.
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Domnul manager precizează că datoria este de 2,450 mld lei conducerea nu a avut
cunoştiinŃă de penalităŃi.
Doamna contabil a SC Acvacalor SA Brad -NiŃă Adriana precizează că în data de
4.05 s-a comunicat Spitalului, SomaŃia de plată în ceea ce priveşte plata facturii la
energia termică inclusiv penalităŃi în sumă de 3,120 mld lei.
Domnul manager Jurca Florin precizează că a aflat despre aceste penalităŃi doar în
cursul zilei de astăzi. Mai menŃionează că s-a prezentat Guvernului o situaŃie cu toate
facturile neplătite până la data de 31.03.2010 datorii de care va fi absolvit Spitalul.
Domnul Bădică Dan – preşedintele AGA a SC Acvacalor SA Brad precizează că-i
va prezenta domnului primar o copie xerox a SomaŃiei de plată.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil întreabă dacă s-a luat în considerare
faptul că dacă nu va fi preluat Spitalul există posibilitatea închiderii lui şi care sunt
consecinŃele.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că Doamne fereşte dacă administrarea
Spitalului nu se poate face cum trebuie eşecul va cădea asupra administraŃiei locale.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că acest Spital va aduce
multe belele administraŃiei locale şi că acest spital trebuie tratat ca un spital zonal şi nu
unul local deoarece acesta deserveşte jumătate din zona Zarandului (de la Blăjeni la
Hălmagiu) şi 50% din cheltuieli ar trebui suportate de la bugetele altor unităŃi
administrativ – teritoriale. Mai precizează că dumnealui nu crede că este bine să ne
asumăm această preluare.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că preluarea trebuie făcută până la data
de 29.06.2010, mai menŃionează că s-ar putea stabili o taxă pentru pacienŃii din altă
localitate dar aceasta ar putea aduce atingere imaginii. Mai precizează că aceasta este o
provocare şi ar trebui să ne demonstrăm competenŃa.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că ar trebui să se discute cu
Casa de Asigurări de Sănătate ca alocările bugetare să fie mai mari avându-se în vedere
că la acest Spital vin bolnavi şi din alte localităŃi.
Domnul manager Jurca Florin precizează că Contractul cu Casa nu prevede alocări
bugetare pentru luna noiembrie şi decembrie 2010 iar în 3 ani şi jumătate sunt servicii
aprobate de Casă dar neachitate în sumă de 50 mld. Lei, că s-au redus cazurile de la 800
la 600, că nu se plătesc decât numai 465 cazuri pe lună.
Mai precizează că dacă vor fi preluaŃi se vor descurca deoarece în fiecare an s-a
găsit înŃelegere şi sprijin din partea administraŃiei publice.
Din nou domnul consilier Mureş Mihai aduce aminte domnilor consilieri cum au
fost de acord cu reducerea numărului de paturi de la dermato-venerice şi n-au venit banii.
Domnul consilier Manea Iosif solicită prezentarea situaŃiei dintre numărul de
pacienŃi şi numărul personalului.
Domnul manager Jurca Florin precizează că există un număr de 19 medici, 1
personal medical superior, 79 personal medical mediu, 57 prsonal medical auxiliar, 19
muncitori dintre care 20 de persoane pensionabile. Mai menŃionează că că sunt un număr
de 302 angajaŃi şi 145 de paturi.
Domnul primar Florin Cazacu întreabă dacă sunt zone unde se vor putea face
reduceri.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian întreabă că în situaŃia în care nu va fi
căldură se va putea comasa activitatea Sppitaluilui într-un singur pavilion.
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Domnul manager precizează că trebuie făcut ISO pentru Spital, radiologie, şi
laborator menŃionând că s-au demarat lucrările dar nu sunt bani deoarece costă 16 mii
euro. Mai menŃionează că a venit o adresă de reducere a cheltuielilor cu 20%.
Domnul preşedinte de şedinŃă propune completarea Consiliului de AdministraŃie al
Spitalului cu reprezentanŃi ai Consiliului local după cum urmează:
Titulari:
Domnul consilier Circo Aurel Vasile propune ca economist să fie domnul Pavel
Adrian – propunere aprobată cu 15 voturi pentru , 2 abŃineri (Groza Liviu şi Ştefan
Bogdan Mihai) .
Domnul consilier Podaru Vasile propune pe domnul Fruja Ioan Vasile – propunere
aprobată cu 16 voturi pentru şi una abŃinere Ştefan Bogdan Mihai.
SupleanŃi:
Domnul consilier Groza Liviu propune ca economist să fie doamna Roşca Emilia
– propunere aprobată cu 16 voturi pentru, 1 abŃinere Oprişa Florin Ioan.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile propune pe doamna Udrescu Sorina –
propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 10 voturi „pentru”, 7 abŃineri (Mureş
Mihai, Benea-Răpcău AncuŃa, Suciu Ovidiu, Podaru Vasile, Manea Iosif, Hărăguş Marin
Constantin, Chiş Alexandra) se adoptă Hotărârea nr.73/2010 privind apobarea
transferului managementului asistenŃei medicale al Spitalului municipal Brad,
judeŃul Hunedoara de la Ministerul SănătăŃii la Consiliul local al municipiului Brad
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind modificarea preŃurilor –
tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pentru
municipiul Brad judeŃul Hunedoara prestate de către SC APAPROD SA DEVA .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere adresa nr. 8557/2010
a SC APAPROD SA DEVA prin care se transmite Consiliului local Brad, Avizul nr.
3417709-2 MLM/04.06.2010 al AutorităŃii NaŃionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de UtilităŃi Publice prin care s-a avizat modificarea preŃurilor şi tarifelor la
serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare pentru municipiul Brad,
prestator fiind SC APAPROD SA DEVA judeŃul Hunedoara, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea acestor tarife începând cu luna iulie 2010 atât
pentru populaŃia municipiului Brad cât şi pentru ceilalŃi utilizatori.
Mai precizează că ultima modificare a fost la data de 1 iulie 2009 când tariful
pentru populaŃie s-a stabilit la apa potabilă la un preŃ de 2,46 lei/mc cu TVA şi la canal la
un preŃ de 0,98 lei/mc cu TVA, iar pentru restul utilizatorilor s-a stabilit un tarif la apa
potabilă de 2,07 lei/mc fără TVA şi la canalizare un preŃ de 0,82 lei/mc fără TVA.
Tarifele avizate de către ANRSC Bucureşti au fost fundamentate de către SC
APAPROD SA DEVA – furnizorul serviciilor, pe structura de cheltuieli – cheltuieli
variabile, cheltuieli materiale, cheltuieli cu munca vie, cheltuieli financiare.
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Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice,
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Mureş Mihai întreabă ce se va întâmpla de la 1 iulie cu preŃul
după ce creşte TVA-ul, se va supune aprobării un nou tarif.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că în urmă cu 2 săptămâni
au fost debranşate de la apă o serie de blocuri pentru 2,3 zile din cauza unor răuvoitori
care nu-şi plătesc datoriile. Întreabă ce soluŃie se poate găsi pentru a nu se mai sista
furnizarea apei la persoane care nu au nici o datorie, de ce nu se fac contracte individuale
cu cetăŃenii.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu precizează că SC Apaprod SA a venit în
sprijinul AsociaŃiilor de Proprietari cu cesiuni de creanŃă pentru recuperarea debitelor.
Mai menŃionează că s-a luat legătura cu anumite firme pentru a rezolva problemele de
la subsolurile blocurilor.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că ideea contorizării individuale este
foarte bine-venită. Mai menŃionează că în perioada sistării furnizării apei a dispus
amplasarea unor cişmele mobile la blocurile respective, cişmele care însă nu s-au ridicat
după începerea furnizării apei şi unii cetăŃeni s-au alimentat cu apă tot de la acestea, unii
chiar şi-au spălat maşinile acolo. Solicită mai multă atenŃie din partea SC Apaprod SA
Brad .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentul Unitatea Locală de Monitorizare 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”, 3 abŃineri( Radovici
Teofil Emilian, Podaru Vasile, Kiszely Fabius Tiberiu )se adoptă Hotărârea nr.74/2010
privind modificarea preŃurilor – tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă
potabilă şi de canalizare pentru municipiul Brad judeŃul Hunedoara prestate de
către SC APAPROD SA DEVA .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind completarea
inventarului domeniului privat al municipiului Brad .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că Compartimentul patrimoniu din cadrul
Primăriei municipiului Brad a făcut cunoscut că în cursul lunii iunie 2010 a identificat
şapte parcele de teren din intravilanul municipiului Brad proprietatea Statului Român
care nu au fost revendicate la Legea nr. 18/1991 şi nici la Legea nr. 10/2001.
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FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
completarea inventarului domeniului privat al municipiului Brad cu cele şapte
amplasamente.
Din cele şapte amplasamente, trei sunt situate pe str. Vânătorilor, două sunt situate
pe str. Cuza Vodă şi două pe str. str. Avram Iancu.
Terenurile sunt în scrise în Cartea funciară şi sunt trecute pe proprietatea Statului
Român după cum urmează: suprafaŃa de teren de 11 mp situat în Brad str. Cuza Vodă, nr.
cadastral 61108 din Cartea funciară nr. 61108, suprafaŃa de teren de 19 mp situat în Brad
str. Cuza Vodă, nr. cadastral 61107 din Cartea funciară nr. 61107, suprafaŃa de teren de
6207 mp. situat în Brad, str. Vânătorilor nr. 49, nr. cadastral (283,284/3/3)/2 din Cartea
funciară nr. 61130, suprafaŃa de 3008 mp de teren situat în Brad, str. Vânătorilor nr. 49
nr. cadastral (283,284/3/3)/3 din CF nr. 61128, suprafaŃa de 503 mp. de teren situat în
Brad str. Vânătorilor nr. 49 nr. cadastral (283,284/3/3)/1 din CF nr. 61127, suprafaŃa de
25212 mp. teren situat în str. Avram Iancu nr. cadastral 60637 din CF nr. 60637 şi
suprafaŃa de 4464 mp. teren situat în str. Avram Iancu nr. cadastral 5374 din CF nr.
61168 .
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.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru”, se adoptă
Hotărârea nr.75/2010 privind completarea inventarului domeniului privat al
municipiului Brad .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind sărbătorirea Zilelor
municipiului Brad, EdiŃia a IX –a .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că întrucât sărbătorirea Zilelor
municipiului Brad a devenit o tradiŃie în localitatea noastră ajungând deja la EdiŃia a IX a a propus ca în acest an sărbătorirea acestor zile să se desfăşoare în perioada 6 – 8
august 2010, conform Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice
şi sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 1/2010.
A propus alocarea sumei de 100.000 lei pentru desfăşurarea programului dedicat
Zilelor municipiului Brad, EdiŃia a IX - a şi aprobarea Programului adecvat acestei
sărbătoriri anexat la proiectul de hotărâre.
Mai menŃionează că o parte din suma propusă a fi alocată din bugetul local va
proveni din sponsorizările care pot fi făcute de persoane fizice şi juridice din localitate.
În art. 5 al proiectului de hotărâre am propus constituirea unei comisii pentru organizarea
în condiŃii optime a manifestărilor.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
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servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi
ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz
favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că acest eveniment are deja tradiŃie în
municipiul nostru şi va fi cu bucurie primit de cetăŃeni. Mai menŃionează că vor fi discuŃii
pro şi contra. Mai precizează că s-a discutat şi în comisia de specialitate a cărei preşedinte
este şi nu se ştie dacă acest eveniment nu va da prilejul unor ziare de scandal să atace
iniŃiatorul. Solicită a limita bugetul alocat evenimentului unui minim necesar.
Domnul consilier Ştefan Bogdan precizează că suma stipulată a fi alocată de 1 mld.
Lei vechi este enorm de mare având în vedere situaŃia financiară în care ne aflăm.
Consideră că reducerea la jumătate este cel mai potrivit.
Domnul consilier Radovici Emilian Teofil precizează că ar fi fost bine dacă s-ar fi
făcut un Deviz estimativ care să fie prezentat.
Domnul primar precizează că se va renunŃa şi la focul de artificii care dealtfel a
devenit un obicei în Brad iar de organizarea desfăşurării evenimentului în condiŃii optime
se se va ocupa comisia care urmează să fie desemnată şi prezintă în mare desfăşurarea
programului pe zile:
VINERI 6 AUGUST 2010 – Manifestări culturale de sală : expoziŃii, prezentări de carte, etc.
- Târgul meşterilor populari (pe durata celor trei zile)
SÂMBĂTĂ – 7 AUGUST 2010 – Festivalul internaŃional de folclor „CARPATICA” – ediŃia a XI-a
- Muzică uşoară pentru tineret.
DUMINICĂ – 8 AUGUST 2010 – Spectacole folclorice
- Concursul „Devoratorii de virşli” ediŃia a IV-a
- Premierea tinerilor cu performanŃe la învăŃătură şi în sport
- Decernare titluri de „CetăŃean de onoare al municipiului Brad”

Mai precizează că scopul este acela de a se cheltui maxim 500 mil. lei vechi.
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că nu trebuie prevăzută
expres în cuprinsul proiectului de hotărâre nici o sumă deoarece ea este prinsă în bugetul
municipiului Brad pe anul 2010.
Domnul preşedinte de şedinŃă propune ca cei patru preşedinŃi de comisie să facă
parte din comisia pentru organizarea Zilelor municipiului Brad- EdiŃia aIX-a- propunere
aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.76/2010 privind sărbătorirea Zilelor municipiului Brad, EdiŃia a IX –a .
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie
publică a spaŃiului în suprafaŃă de 9 mp. situat în incinta Dispensarului Policlinic
Brad în vederea amenajării unui cabinet cu profil de pediatrie.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că având în vedere Referatul
Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad înregistrat sub nr.
9988/24.06.2010 din care rezultă că în cadrul Dispensarului Policlinic Brad există un
spaŃiu liber în suprafaŃă de 9 mp. care poate să fie închiriat, precum şi cererea nr.
9194/07.06.2010 a domnului dr. Ciota Ioan prin care solicită închirierea unui spaŃiu
pentru amenajarea unui cabinet de pediatrie, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin
care a propus închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului susmenŃionat.
SpaŃiul susmenŃionat a fost ocupat de către sala de tratament a cabinetului de
interne, care ulterior a devenit liberă.
Mai precizează că pentru înfiinŃarea unui cabinet de pediatrie în cadrul
Dispensarului Policlinic este de acord şi conducerea Spitalului municipal Brad.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul
consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice,
învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Mureş Mihai propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte
domnul consilier Radovici Emilian Teofil- 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.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 17 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea
nr.77/2010 privind închirierea prin licitaŃie publică a spaŃiului în suprafaŃă de 9 mp.
situat în incinta Dispensarului Policlinic Brad în vederea amenajării unui cabinet cu
profil de pediatrie.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 9808/2010 a consilierului
juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti
în care Consiliul local Brad este parte - prin care se aduce la cunoştiinŃa domnilor
consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi în care este citat Consiliul
local al municipiului Brad, de care domnii consilieri au luat act.
Se trece la următorul punct şi anume:
- adresa nr.6465/2010 a Ministrului SănătăŃii prin care se precizează că una
dintre priorităŃile majore ale politicilor Guvernului de reformă a sistemului de sănătate
este descentralizarea organizaŃională şi decizională, şi debirocratizarea sistemului sanitar.
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Referitor la situaŃia financiară a spitalelor care vor fi transferate se precizează că s-a
susŃinut în Guvern necesitatea achitării acestor datorii pentru a se putea asigura buna
desfăşurare a procesului de transfer către autorităŃile locale. Având în vedere aceste
considerente se solicită demararea de către primar a procedurilor necesare pentru
derularea procesului de descentralizare a spitalelor care vor fi luate de către consiliul
local. S-a luat act de această adresă care a fost mai pe larg prezentată în contextul
proiectului de hotărâre.
- adresa nr.9395/2010 a AsociaŃiei Salvital Hunedoara prin care s-a adus la
cunoştiinŃa domnilor consilieri faptul că s-a luat măsura întreruperii temporare a
activităŃii modului SMURD la Brad pentru neplata pentru a se elimina riscul de a
ajunge în incapacitate de plată la sfârşitul anului 2010.
- adresa nr.9320/2010 a SC RETIM ECOLOGIC SA TIMIŞOARA prin care
se aduce la cunoştiinŃa domnilor consilieri faptul că se impune modificarea tarifului în
sensul creşterii acestuia astfel: persoane fizuice creştere cu 1,30% de la 4,29 la 5,59 iar la
ag. ec. creştere cu 12,91 % de la 42,89 la 55,80%.
S-a luat act de această adresă şi administraŃia publică locală este mulŃumită de
exprimarea intenŃiei de colaborare pentru a se putea pune în funcŃiune şi a se efectua
probele tehnologice, pe parcursul lunii iulie 2010, la StaŃia de sortare, compactare,
transfer şi compostare a deşeurilor Brad sub asistenŃa tehnică a operatorului SC RETIM
ECOLOGC SERVICE SA TIMIŞOARA.
Conform celor stabilite de comun acord, în urma întâlnirii reprezentanŃilor
Primăriei cu conducerea SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA
fundamentarea noilor tarife de salubrizare se va face la sfârşitul perioadei de probe
tehnologice, în funcŃie de rezultatele economico-financiare realizate la acest obiectiv.
Pentru e se evita pe cât posibil includerea în viitoarele tarife a taxei de depozitare,
Consiliul local Brad a apreciat pozitiv iniŃiativa de a analiza posibilitatea incinerării
deşeurilor nevalorificabile la Fabrica de Ciment Chişcădaga.
- adresa nr. 43/2010 a Clubului Sportiv ,,ARMATA AURUL” Brad prin care
se solicită alocarea
sumei de 60000 lei necesară pentru înscrierea în competiŃii,
achitarea taxelor de legitimare şi transfer de sportivi, arbitraje, deplasări la competiŃii,
alimentaŃie de efort, etc... Domnii consilieri au luat act de această solicitare cu precizarea
că vor fi rediscutate la şedinŃa din luna iulie 2010 la o eventuală rectificare de buget.
- cererea nr. 8990/2010 a domnului Costina Mircea prin care se solicită trecerea
contractului de închiriere de pe numitul Berstan Attila Peter pe numele susmenŃionat cu
oblgaŃia de a plăti restanŃele existente la momentul actual.
- cererea nr. 8992/2010 a domnului Berstan Attila Peter prin care se solicită
trecerea contractului de închiriere pe numele Costina Mircea cu obligativitatea acestuia
de a plăti restanŃele existente la momentul preluării. Cele două cerereri au fost analizate şi
se propun a fi prezentate în şedinŃa de consiliu din luna viitoare în contextul unui proiect
de hotărâre pentru aprobarea unei repartiŃii.
- adresa nr. 4509/2010 a DirecŃiei de Sănătate Publică a judeŃului Hunedoara
- adresă de care domnii consilieri au luat act şi care a fost discutată în contextul
proiectului de hotărâre prezentat.
- analizarea amplasamentelor pentru parcarea publică din municipiul Brad
str. 1 Decembrie 1918, şi a sistematizării circulaŃiei rutiere DN76- str. Decebal . În
urma dezbaterii s-a dat aviz de principiu pentru promovarea documentaŃiilor tehnicoeconomice în vederea realizării parcării publice cu 20 de locuri precum şi pentru
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sistematizarea circulaŃiei rutiere în ramificaŃia DN76 (E79) –str. Vânătorilor cu str.
Decebal .
- adresa nr.3636/2010 a Spitalului municipal Brad – Protocol predare primire
de care domnii consilieri au luat act.
Se trece la următorul punct înscris şi anume:DIVERSE.
Domnul delegat sătesc Tomesc Ioan mulŃumeşte pentru amplasarea băncilor în
satul Valea Brad şi totodată mai solicită ceva piatră pentru drum.
Domnul consilier Groza Liviu solicită alocarea a 2 maşini de piatră şi pe drumul de
la Gura Ruzii.
Domnul consilier Mureş Mihai solicită o intervenŃie potrivit căreia să se înŃeleagă
de către consumatorii de energie termică interesul Consiliului local de a se promova
investiŃia privată referitoare la o nouă Centrală pe biomasă. Îşi exprimă nemulŃumirea că
nu s-a luat încă decizia negocierii şi acceptării Contractului de finanŃare propus de
Compania de InvestiŃii CARPATHIA – UNGARIA, ceea ce poate conduce la o criză de
energie termică în iarna care urmează.
Domnul primar Florin Cazacu intervine cu precizarea că este necesară colaborarea
cu o firmă de consultanŃă care să indice soluŃia cea mai avantajoasă şi afirmă că pentru
iarna următoare vor trebui găsite soluŃii adecvate pentru a se putea funcŃiona cu aceeaşi
Centrală pe păcură. Se va avea în vedere încheierea unui Contract de furnizare a păcurii
cu plata uniformizată pe cele 12 luni ale anului. Pentru a reduce tariful actual până la 400
lei/Gcal se va face o reverificare a fiecărei componente de cost, inclusiv reducerea la
minim a redevenŃei. Se va aplica o restructurare severă a SC Acvacalor SA Brad care să
rămână doar cu activităŃi auxiliare (vidanjare, proiectare, etc...), iar Serviciul de
termoficare să fie preluat de o structură de tip Serviciu Public în subordinea Consiliului
local al municipiului Brad. Acest serviciu va menŃine numai strictul minim necesar de
personal pe perioada sezonului rece, iar reparaŃiile şi reviziile de vară vor putea fi
externalizate.
Mai precizează că unele informaŃii sunt cu caracter confidenŃial şi solicită
consilierilor să aibă încredere în executivul instituŃiei în ceea ce priveşte luarea deciziei
finale.
Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită ca în cel mai surt timp să ajungă un mesaj
autorizat către populaŃie, care este îngrijorată de cât va fi tariful Gcal în municipiul Brad
în următoarea iarnă şi care nu trebuie să depăşească gradul de suportabilitate al
consumatorilor.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 28.06.2010.
Brad, 28.06.2010.

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Secretar
LEAHA ŞTEFAN DOREL
EPURE AGNES
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