ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 28 august 2009 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad

Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară din
data de 28 august 2009 s-a făcut în data de 24.08.2009 prin DispoziŃia
nr.873/24.08.2009 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 24.08.2009 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi 16 consilieri aflaŃi în funcŃie, 1 consilier fiind absent
motivat(Oprişa Ioan Florin).
A mai participat delegatul sătesc de la Valea Brad – domnul Tomesc Ioan,
angajaŃi ai aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi cetăŃeni ai
municipiului Brad.
În calitate de invitaŃi au participat: doamna Harda Emilia Doina –arhitect la
S.C.Proiect Alba S.A., lt.col.Anca Ioan de la Inspectoratul de Jandarmi al judeŃului
Hunedoara, domnul Gheorghe Dărău - director al SC Acvacalor SA Brad, domnul –
Sorin Leucian - inginer – şef al SC Acvacalor SA Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu şi doamna Galea Mirela – şef
Birou administraŃie publică locală, autoritate tutelară, secretariat-administrativ, protocol,
împuternicită să o înlocuiască pe doamna Epure Agnes -secretar al municipiului Brad,
pe perioada concediului de odihnă al acesteia, conform DispoziŃiei primarului
nr.817/07.08.2009.
Doamna Galea Mirela declară deschise lucrările şedinŃei, considerând-o legal
constituită şi supune spre aprobare procesul verbal al şedinŃei de îndată din data de
07.07.2009 , precum şi procesul-verbal al şedunŃei ordinare din data de 23.07.2009 care
s-au aprobat cu unanimitate de voturi.
În continuare doamna Galea Mirela îi invită pe toŃi cei prezenŃi să se ridice în
picioare pentru a audia imnul României.
Doamna Galea Mirela îl roagă pe domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian să
ocupe loc în prezidiu pentru a prelua conducerea şedinŃei, dumnealui fiind ales pentru
trei luni preşedinte de şedinŃă în cursul lunii iunie 2009.
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
2009 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.

2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de
14 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu adiacent blocului 43 în
vederea amplasării unei case ecologice din lemn – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind schimbarea locaŃiei pentru Casa JudeŃeană de Pensii
Hunedoara – Deva – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu
Inspectoratului de Jandarmi pentru Grupa de Jandarmi, Sprijin şi IntervenŃie Brad –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea locuinŃelor pentru tineri din proprietatea
publică a municipiului Brad în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea
juridică a terenurilor aferente – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ,,Parcare
publică auto str. G-ral Vasile Milea – str. Dacilor, municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”
– iniŃiat de primarul municipiului Brad.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinŃe între doi chiriaşi –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între
Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Club Sportiv Box Club
Riviera Arad” – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
9. Informarea nr. 13131/2009 a consilierului juridic al Consiliului local Brad
privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este
parte.
10. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresele nr. 11583/2009 şi nr. 13078/2009 a SC ENERGY SERV Bucureşti
- adresa nr. 12187/2009 a Biroului urbanism – Primăria Brad
- adresele nr. 11969/2009 şi nr. 12055/2009 a Centrului de ExecuŃie Bugetară nr.
2 Brad
- adresa nr. 976/2009 a Primăriei comunei Romos
- adresa nr. 13072/2009 a Primăriei municipiului Lupeni
- proces verbal al Comisiei nr. 3 a Consiliului local Brad
- cererea nr. 11738/2009 a SC LUCY SERVICE COM SRL BRAD
- cererea nr. 12769/2009 a domnului MiheŃ Gheorghe
11. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt propuneri pentru modificarea
sau completarea Proiectului Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu propune:
- completarea Proiectului Ordinii de zi cu urmatoarele:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr.32 din blocul 29 situat
în Brad str. Aleea Privighetorilor.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi
vizarea autorizaŃiilor de funcŃionare ale unităŃilor comerciale din municipiul
Brad.
3. Adresa nr.2070/25.08.2009 a S.C.ACVACALOR SA BRAD
4. Adresa nr.42/27.08.2009 a Casei de Cultură Brad
Nemaifiind alte propuneri domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării
proiectul ordinii de zi împreună cu completările făcute de domnul primar care este
aprobat cu unanimitate de voturi.
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Domnul preşedinte de şedinŃă propune ca şedinŃa să se înceapă cu discutarea
adresei nr. 12187/2009 a Biroului urbanism din cadrul Primăriei Brad, prin care se
prezintă domnilor consilieri spre analiză şi dezbatere Etapa aII-a cu propuneri privind
reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Brad, întocmit de SC Alba
SA , câştigătorul licitaŃiei, conform contractului nr.9091/01.06.2009, întrucât sunt de
faŃă reprezentanŃii firmei de proiectare care realizează PUG-ul municipiului Brad
pentru a da unele explicaŃii şi lămuriri, propunere care este aprobată cu unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul doamnei Harda Emilia Doina, arhitect
şi reprezentant al S.C.Proiect Alba S.A.
Doamna Harda Emilia Doina prezintă importanŃa documentaŃiei PUG pentru
viitorii 10 ani în municipiul Brad, precum şi actele normative care reglementează
elaborarea PUG şi a Regulamentului local de urbanism, face precizări privind
redefinirea unităŃii teritoriale componente, insistându-se asupra clarificării limitelor
teritoriale în extremitatea vestică cu comuna RibiŃa şi extremitatea nordică dintre satul
Potingani şi satul Crişan.
În altă ordine de idei, doamna Harda Emilia Doina prezintă extinderile de teren
intravilan în funcŃie de dezvoltarea urbanistică pe fiecare localitate aparŃinătoare,
prezintă extinderea căilor de comunicaŃie şi a reŃelelor de utilităŃi, precum şi măsuri de
reglementare a circulaŃiei, apoi se prevede o definire şi delimitare clară a zonelor verzi,
care să asigure norma impusă pe cap de locuitor.
Sunt prezentate amplasamentele noilor zone de risc apărute, se prevede anularea
unor restricŃii urbanistice(P.O.T., C.U.T.) cu deosebire în zonele urbane cu funcŃiuni
complexe. De asemenea, este efectuată o definire mai clară a pieŃelor publice şi se are
în vedere realizarea unei şosele de centură între str. Dacilor şi DN74.
De asemenea, se prevăd măsuri de protecŃie a monumentului istoric „Calea ferată
îngustă Brad-Crişcior” şi realizarea unui circuit turistic care să includă monumentele de
patrimoniu, precum şi Treptele Romane-Ruda-Brad.
Doamna Harda Emilia Doina precizează că noul PUG va Ńine seama de mutaŃiile
produse, ca urmare a închiderii minelor, prevăzându-se măsuri specifice de protecŃie şi
conservare a mediului.Totodată se Ńine seama de mutaŃiile de ordin juridic, ca urmare a
retrocedării unor terenuri şi clădiri.
Mai menŃionează că documentaŃia stabileşte măsuri de punere în evidenŃă a râului
Criuşul Alb, care conferă un mod de agrement specific.
Doamna Harda Emilia Doina precizează că se solicită avizul de principiu pentru
Etapa a II-a –Propuneri în vederea începerii dezbaterii publice, urmată de completări şi
avizări premergătoare aprobării finale.
Domnul primar Florin Cazacu întreabă care este necesitatea acestui PUG?
Doamna Harda Emilia Doina menŃionează că fără PUG nu se pot abŃine finanŃări,
este piesa de bază, stabileşte regulile de construire, existând nişte etape de parcurs:
analize, propuneri, dezbatere publică, aprobarea de Minister, aprobarea de Consiliul
local.
Domnul primar Florin Cazacu doreşte să se realizeze o sinteză de maxim o pagină
a acestei analize pentru a putea informa populaŃia, precizându-se totodată şi care este
finalitatea.
Doamna Harda Emilia Doina precizează că finalitatea va fi strategia cu
programele.
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Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că identificarea zonei de risc să fie
foarte atent făcută cu personalul de la Biroul urbansim.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno întreabă cum va decurge discuŃia cu
populaŃia?
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că se va prezenta o sinteză în presă.
Doamna Harda Emilia Doina menŃionează că vor face sinteza solicitată şi dacă se
doreşte vor veni şi la dezbatrea publică.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot avizul de principiu, care se aprobă cu
unananimitate de voturi.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2009.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu pentru
a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în calitatea sa de
iniŃiator.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere protocolul încheiat
între DirecŃia de Sănătate Publică Hunedoara şi Primăria municipiului Brad prin care se
virează suma de 90 mii lei pentru cheltuieli de personal, bunuri şi servicii pentru
asistenŃii medicali comunitari şi asistenŃa medicală din cabinetele medicale şcolare din
municipiul Brad şi suma de 500 mii lei pentru modernizare ,,PT 5 şi reŃelele aferente str.
Privighetorilor – municipiul Brad a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009 cu suma de 590 mii lei.
În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2009 se stabileşte în
sumă de 28880 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
De asemenea, domnul primar Florin Cazacu a propus virarea sumei de 65 mii lei
de la subcapitolul bugetar bunuri şi servicii – iluminat public la subcapitolul cheltuieli
de capital locuinŃe sociale obiectiv de investiŃii ,,Pavilion locuinŃe sociale”.
Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2009 se majorează cu suma de
mii lei la capitolul bugetar 11.02 – sume defalcate din TVA.
Cheltuielile bugetului municipiului Brad se majorează cu suma de 220 mii lei la
următoarele capitole bugetare:
- capitolul 67.02 – cultură, recreere şi religie cu suma de 60 mii lei
- capitolul 84.02 – transporturi cu suma de 160 mii lei
Mai precizează că suma 60 mii lei de la capitolul 67.02 – cultură, recreere şi
religie s-a alocat pentru obiectivul de investiŃii ,,Cinematograf municipiul Brad”.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat.
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Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”şi 1 consilier absent
motivat(Oprişa Ioan Florin), se adoptă Hotărârea nr.85/2009 privind rectificarea
bugetului municipiului Brad pe anul 2009.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie
publică a unei suprafeŃe de 14 mp. de teren situat în municipiul Brad str. Avram
Iancu adiacent blocului 43 în vederea amplasării unei case ecologice din lemn.
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 solicitarea de a
amplasa o căsuŃă din lemn masiv pe str. Avram Iancu adiacent blocului 43, pentru
publicitatea şi preluarea taloanelor de participare la tombola ,,Casă ecologică din lemn –
Mesteacănul”, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus închirierea prin
licitaŃie publică a unei suprafeŃe de teren de 14 mp.
De asemenea, domnul primar Florin Cazacu ,în articolul 2 a propus aprobarea
Caietului de sarcini privind organizarea licitaŃiei publice pentru închirierea suprafeŃei de
14 mp, iar în art. 3 al proiectului de hotărâre a propus aprobarea unei comisii formată
din 5 persoane pentru organizarea licitaŃiei, iar ca preŃ de pornire al licitaŃiei a propus
7,30 lei/mp/lună, respectiv 102,20 lei/lună, în baza Hotărârii Consiliului local al
municipiului Brad nr. 148/2008.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă solicită domnilor consilieri să facă propuneri
pentru comisia de licitaŃie.
Domnul consilier Mureş Mihai propune ca din comisia de licitaŃie să facă parte
domnul Ciur Gheorghe.
Nemaifiind altă propunere, domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot
propunerea făcută şi cu 15 voturi pentru, 1consilier abŃinere(Ciur Gheorghe)şi 1
consilier absent motivat(Oprişa Ioan Florin),se aprobă ca din comisia de licitaŃie să facă
parte domnul consilier Ciur Gheorghe.
Nefiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansambu şi cu 16 voturi „pentru” şi 1
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consilier absent motivat(Oprişa Ioan Florin), se adoptă Hotărârea nr.86/2009 privind
închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 14 mp. de teren situat în
municipiul Brad str. Avram Iancu adiacent blocului 43 în vederea amplasării unei
case ecologice din lemn.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind schimbarea locaŃiei
pentru Casa JudeŃeană de Pensii Hunedoara – Deva – 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 primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere adresa nr.
1561364/28.07.2009 a Inspectoratului de Jandarmi Hunedoara prin care solicită darea în
folosinŃă gratuită a spaŃiului situat în Brad str. Dacilor bloc 13 parter pentru
desfăşurarea activităŃii subunităŃii Grupă de Jandarmi, Sprijin şi IntervenŃie Brad,
precum şi adresa nr.13109/21.08.2009 a Casei JudeŃene de Pensii Hunedoara prin ne fac
cunoscut că renunŃă la spaŃiul deŃinut, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus schimbarea locaŃiei pentru Casa JudeŃeană de Pensii Hunedoara – Deva spaŃiu
cu suprafaŃa de 73 mp. cu spaŃiul în suprafaŃa de 44 mp. situat la aceeaşi adresă.
De asemenea, domnul primar Florin Cazacu , în articolul 2 al proiectului de
hotărâre a propus revocarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.15/2006 privind
închirierea prin licitaŃie publică, instituŃiilor publice a unui spaŃiu în suprafaŃă de 73 mp.
din imobilul situat în Brad str. Dacilor bloc 13 parter pentru amenajarea unor birouri de
utilitate publică.
Domnul primar Florin Cazacu doreşte modificarea în titlul proiectului a expresiei
„schimbarea locaŃiei” cu „schimbarea spaŃiului în care îşi desfăşoară activitatea”.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului juridic şi al 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 cu modificările propuse şi cu 16 voturi
„pentru” şi 1 absent motivat(Oprişa Ioan Florin) se adoptă Hotărârea nr.87/2009
privind schimbarea spaŃiului în care îşi desfăşoară activitatea Casa JudeŃeană de
Pensii Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind darea în folosinŃă
gratuită a unui spaŃiu Inspectoratului de Jandarmi pentru Grupa de Jandarmi,
Sprijin şi IntervenŃie 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 primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere adresa
Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Hunedoara nr. 1561364/28.07.2009 prin care se
solicită atribuirea unui spaŃiu subunităŃii Grupă de Jandarmi, Sprijin şi IntervenŃie Brad,
cu utilităŃile necesare desfăşurării activităŃii postului, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus darea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu în suprafaŃă de 73
mp. situat în Brad str. Dacilor la parterul blocului 13 .
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că, în articolul 2 al proiectului de
hotărâre a propus darea în folosinŃă gratuită a spaŃiului până la data de 31.12.2009 prin
încheierea unui contract cu posibilitatea prelungirii acestuia anual prin act adiŃional, iar
în articolul 3 al acestui proiect de hotărâre a propus ca utilităŃile( apă, energie electrică,
energie termică, telefon ) să fie suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al
municipiului Brad astfel:
a)- pentru perioada de vară - energie electrică 75 lei/lună
- apă curentă 20 lei/lună
- abonament cosmote 15 lei/lună
b)- pentru perioada de iarnă - încălzire termică 350 lei/lună + consumul de la
punctul a.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă doreşte să ştie ce se va întâmpla cu ceea ce se
depăşeşte.
Domnul lt.col. Anca Ioan precizează că cheltuielile vor fi limitate şi nu se vor
depăşi, mai ales că nu se va staŃiona permanent.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că în municipiul Brad există obiective
care necesită pază(de exemplu în parc) şi doreşte să ştie modalitatea de colaborare cu
Jandarmeria.
Domnul lt.col. Anca Ioan precizează că, datorită problemelor care există în
municipiul Brad, s-a reînfiinŃat această grupă de jandarmi, care va patrula prin oraş. Mai
menŃionează că se va face un plan de măsuri, vor exista probabil grupe mixte de
patrulare cu cei de la PoliŃia Brad şi PoliŃia comunitară, va exista şi o maşină de
patrulare şi va exista un telefon fix cu deviere prin telefonul mobil, putându-se discuta
astfel cu şeful grupei.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno întreabă cum şi când se poate solicita
ajutorul Jandarmeriei.
Domnul lt.col. Anca Ioan menŃionează că pentru menŃinerea ordinii publice vor fi
misiuni de patrulare prin tot oraşul, se poate face solicitare la grupa de intervenŃie,
existând şi sistemul 112.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că intervenŃia să se facă fără nici o
reŃinere.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că în contract să se menŃioneze şi
posibilitatea creşterii cheltuielilor conform indexărilor.
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Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului Juridic şi a Compartimentului patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru” şi 1consilier
absent motivat(Oprişa Ioan Florin) , se adoptă Hotărârea nr. 88 /2009 privind darea
în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu Inspectoratului de Jandarmi pentru Grupa de
Jandarmi, Sprijin şi IntervenŃie Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind trecerea locuinŃelor
pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Brad în proprietatea publică
a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente.
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 adresele nr.
207480/DNA/06.05.2009 şi nr. 30498/IA/14.05.2009 ale Guvernului României prin
care solicită trecerea locuinŃelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului
Brad în proprietatea publică a statului precum şi reglementarea juridică a terenurilor
aferente construcŃiilor, a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
următoarele:
- trecerea locuinŃelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Brad în
proprietatea publică a statului în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a
statului,conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.
- locuinŃele pentru tineri prevăzute în Anexa nr. 1 după trecerea lor în proprietatea
privată a statului rămân în administrarea Consiliului local Brad, în vederea vânzării
locuinŃelor către cei în drept la cererea acestora în condiŃiile legii.
- locuinŃele din anexa nr. 1 pentru care nu sunt înregistrate solicitări de
cumpărare în condiŃiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere sau cele
vacante se administrează în continuare ca locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii.
- terenurile aferente construcŃiilor identificate conform Anexei 2 integrantă din
trec din proprietatea publică a municipiului Brad în proprietatea privată a municipiului
Brad, în vederea vânzării acestora.
Domnul primar Florin Cazacu mai precizează că, la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri se modifică poziŃia nr. 338 din Anexa la Hotărârea Consiliului local
nr. 24/2006.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit 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 16 voturi „pentru”, 1consilier absent
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motivat(Oprişa Ioan Florin), se adoptă Hotărârea nr. 89/2009 privind trecerea
locuinŃelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Brad în
proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor
aferente
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului de
Fezabilitate privind ,,Parcare publică auto str. G-ral Vasile Milea – str. Dacilor,
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 primar Florin Cazacu precizează că având în vedere necesitatea realizării
unei parcări publice pentru autoturisme s-a identificat o suprafaŃă de 3019 mp de teren
peste Pârâul Luncoi la intersecŃia străzilor General Vasile Milea şi strada Dacilor şi s-a
comandat întocmirea unui Studiu de fezabilitate la S.C. PROCONS INVEST S.R.L.
DEVA.
Mai menŃionează că documentaŃia are în vedere realizarea unei parcări publice
auto pentru autoturisme, realizându-se în total 65 de locuri de parcare. De asemenea se
va reabilita şi str. G-ral Vasile Milea care va asigura accesul la parcare şi va facilita
accesul la viitorul pod peste Pârâul Luncoi. Studiul a fost realizat de S.C. PROCONS
INVEST S.R.L. DEVA, prin proiectul nr. 88/2009 şi cuprinde un deviz general în
valoare totală de 898,470 lei cu TVA, respectiv 213,98 mii Euro cu TVA din care C +
M= 691,35 mii lei respectiv 163,89 mii Euro cu TVA.
Domnul primar Florin Cazacu mai precizează că finanŃarea acestei investiŃii se
face din bugetul local al municipiului Brad.
FaŃă de cele prezentate mai sus, domnul primar Florin Cazacu a iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea Studiului de fezabilitate privind
„Parcare publică auto, str. G-ral Vasile Milea – str. Dacilor, municipiul Brad, judeŃul
Hunedoara ”.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel menŃionează faptul că : valoarea terenului
s-a schimbat datorită evaluării băncii, în partea grafică există un sector tot cu vehicule
mari, iar în partea scrisă este menŃionat „terenul este achiziŃionat”, ceea ce nu este
corect şi consideră că trebuie modificat în proiect.
Domnul primar Florin Cazacu consideră că biroul urbanism trebuia să ceară
proiectantului să facă modificările necesare.
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Domnul consilier Costina Ionel Zeno întreabă de ce este aşa mare agitaŃie şi care
este importanŃa acestui proiect?
Domnul primar Florin Cazacu precizează că parcarea este strict necesară, acolo
fiind un focar de infecŃie şi trebuie făcută curăŃenie.
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 cu modificările care trebuie făcute şi cu
16 voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat(Oprişa Ioan Florin), se adoptă Hotărârea
nr. 90/2009 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ,,Parcare publică
auto str. G-ral Vasile Milea – str. Dacilor, municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbului
de locuinŃe între doi chiriaşi – 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 primar Florin Cazacu precizează că, având în vedere cererea nr.
12810/17.08.2009 a doamnei Zorilă Alina Claudia domiciliată în Brad str. Spitalului nr.
2 bloc 105 garsoniere camera nr. 13 precum şi cererea nr. 12919/19.08.2009 a
domnului BaianŃ Marian domiciliat în Brad str. Aleea Privighetorilor bloc 30 ap. 3 sc.
1,prin care au solicitat aprobarea unui schimb de locuinŃe, a iniŃiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus aprobarea schimbului de locuinŃe între cei doi chiriaşi.
Mai precizează că, numita Zorilă Alina Claudia a primit repartiŃie din partea
Consiliului local al municipiului Brad prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 81/2005
pe garsoniera nr. 13 din blocul 105 garsoniere situat pe str. Spitalului nr. 2, iar numitul
BaianŃ Marian a primit repartiŃie pe apartamentul nr. 3 din blocul 30 sc. 1 situat pe str.
Aleea Privighetorilor conform contractului de închiriere nr.26/21.02.2000. Numita
Zorilă Alina Claudia şi-a luat angajamentul că va achita datoriile numitului BaianŃ
Marian după cum rezultă din declaraŃia notarială autentificată sub nr.1757/21.08.2009.
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 preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentului juridic şi al 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 împreună cu modificarea făcută şi cu
16voturi „pentru”, 1 consilier absent motivat(Oprişa Ioan Florin), se adoptă Hotărârea
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nr.91/2009 privind aprobarea schimbului de locuinŃe între doi chiriaşi – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui Contract de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia
Sportivă ,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad”.
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, prin adresa Clubului CS Box Club
Riviera Arad înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 12916/18.08.2009 se
solicită un sprijin financiar pentru susŃinerea competiŃiei ,,Cupa Box Club Riviera –
EdiŃia a III”, care se va desfăşura în data de 6 septembrie 2009 în sala de sport a Şcolii
Generale ,,Horea, Cloşca şi Crişan” Brad.
Mai menŃionează faptul că, suma alocată va fi folosită pentru susŃinerea
sportivului brădean Alin Leucian care activează în cadrul clubului menŃionat mai sus şi
care participă la această competiŃie.
FaŃă de cele de mai sus, domnul primar Florin Cazacu a iniŃiat prezentul proiect
de hotărâre prin care a propus alocarea sumei de 4000 lei pentru această acŃiune din
bugetul local al municipiului Brad, de la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi
religie.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că a fost contactat de Clubul Sportiv
Riviera Arad pentru organizarea în oraşul nostru a unei gale de box.
MenŃionează că în ultimii ani , în Brad, nu s-au mai organizat competiŃii de box,
cu toate că Bradul avea o tradiŃie în acest sens. La această gală se doreşte să participe
Leonard Doroftei, Mihai Leu , sportivi din judeŃele Hunedoara, Arad, precum şi Alin
Leucian din Brad , care a promovat la categoria de seniori la box, prezentând pentru
acesta un C.V.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că activitatea sportivă ce urmează a
se desfăşura în municipiul Brad nu este cuprinsă în programul de activităŃi pe anul 2009
şi nu se poate susŃine financiar din buget, fapt pentru care a propus spre aprobare
încheierea unui contract de asociere cu AsociaŃia Sportivă ,,Club Sportiv Box Club
Riviera Arad”, pentru organizarea galei de box, iar în art. 3 a propus alocarea sumei de
4000 lei.
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Domnul consilier Ciur Gheorghe consideră că acest contract de asociere este
oportun, având în vedere faptul că în urmă cu mai mulŃi ani Bradul a avut o tradiŃie şi
succese în box.
Mai precizează că este un prilej bun pentru renaşterea pasiunii pentru box în
Brad, dar că nu există bază materială, antrenori şi multe altele, şi consideră că această
acŃiune se poate desfăşura pe baza sportivă de la Şcoala Generală „H.C.C.” Brad .
Domnul primar Florin Cazacu precizează că această acŃiune va avea consecinŃe
favorabile şi că ar fi bine să se desfăşoare într-adevăr pe baza sportivă a Şcolii Generale
„H.C.C.” Brad .
Domnul preşedinte de şedinŃă propune un amendament ca art. 3 din proiectul de
hotărâre să se reformuleze, în sensul că asocierea se face în scopul organizării galei de
box, iar art. 4 din proiect să fie eliminat în totalitate, amendament aprobat cu
unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit
de raportul Compartimentului juridic şi al Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, taxe
şi impozite 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 cu amendamentul propus şi cu 16 voturi
„pentru”, 1 consilier absent motivat(Oprişa Ioan Florin), se adoptă Hotărârea
nr.92/2009 privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul
local al municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Club Sportiv Box Club Riviera
Arad”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea garsonierei
nr.32 din blocul 29 situat în Brad str. Aleea Privighetorilor.
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 prin adresa nr. 2201/25.08.2009 a SC
ACVACALOR SA BRAD se face cunoscut faptul că garsoniera nr. 32 din blocul 29
situat pe str. Aleea Privighetorilor a devenit vacantă în urma decesului fostului chiriaş
Spătaru Neculai.
Mai menŃionează că defunctul Spătaru Neculai a acumulat o datorie de 19388,44
lei ( energie termică, chirie şi taxe comune), iar Compartimentul patrimoniu din cadrul
Primăriei municipiului Brad a întocmit un tabel cu solicitările de locuinŃe, fapt pentru
care propune domnilor consilieri din Comisia pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement să nominalizeze persoana căreia să-i
fie repartizată garsoniera susmenŃionată.
Pe lângă tabelul cu solicitările, Compartimentul patrimoniu a întocmit şi
anchetele sociale ale solicitanŃilor care sunt depuse la proiectul de hotărâre.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
repartizarea acestei garsoniere.
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.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentul Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad
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Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că se va repartiza garsoniera cu chirie,
iar cei care vor primi aceasta să achite datoria într-un anumit termen printr-un
angajament la notariat.
Domnul consilier Leaha Ştefan Dorel menŃionează că se acceptă chiriaşi, dar să
plătească datoriile şi să cumpere garsoniera, altfel vor decurge penalităŃile.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu menŃionează că este datoria defunctului
dar care se transferă proprietarului.
Domnul consilier Mureş Mihai consideră că ceva nu funcŃionează corect, de ce
cel care a locuit acolo nu a fost dat în judecată, iar cei care sunt plătiŃi pentru încasarea
chiriilor şi a tuturor cheltuielilor nu şi-au făcut datoria, ei îşi iau salariile 100%, iar
încasările sunt de 60%. Consideră că cei care aveau menirea să verifice , nu au făcut-o,
şi nu este posibil ca la o garsonieră să se ajungă la asemenea datorii, iar dacă omul
respectiv nu murea şi nu plătea în continuare, la cât se ajungea datoria?
Domnul preşedinte de şedinŃă consideră că nu este corect ca familia căreia i se va
repartiza garsoniera, să preia datoriile.
Domnul director Dărău Gheorghe precizează că a fost un proces pentru
recuperarea debitelor, dar chiriaşul a stat 3 ani la Sanatoriu şi nu a avut nici un venit, şi
nu s-a putut face recuperarea datoriilor.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că se va face repartizarea prin vot
secret, devin chiriaşi cei cărora li se va repartiza garsoniera, iar datoria va face obiectul
analizei între chiriaşi şi S.C.Acvacalor S.A. Brad.
Domnul consilier Ciur Gheorghe solicită să fie şterse penalităŃile.
Domnul director Dărău Gheorghe precizează că va fi analizată situaŃia şi va fi
prezentată domnilor consilieri.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian propune amânarea acestui proiect de
hotărâre pentru data viitoare, întrucât vor exista contestaŃii, nefiind clară situaŃia iar
domnia sa se va abŃine.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că S.C.Acvacalor S.A.Brad nu a putut
evacua până acum, chiar dacă Primăria a solicitat o situaŃie la decesul chiriaşului. Mai
consideră că pentru repartizare, criteriul este cel social.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul familiei Sauciuc care este prezentă în
sală, şi solicită punctul de vedere cu privire la datoriile puse în discuŃie.
Doamna Sauciuc precizează că dacă i se va repartiza garsoniera isi ia
angajamentul ca în doi ani va plăti datoriile după care va cumpăra şi garsoniera.
Domnul preşedinte de şedinŃă propune trecerea pe buletinele de vot a celor 3
familii: Deac Dorina Elena, Sauciuc Anca Maria şi Carmfil Dumitru Radu. Se trece la
vot secret.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că în urma numărării voturilor s-au
obŃinut următoarele rezultate: 12 voturi pentru Sauciuc Anca Maria, 2 voturi pentru
Deac Dorina Elena , 2 voturi împotrivă şi 1 consilier absent motivat.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, cu 12 voturi
„pentru”, 4 voturi împotrivă, 1 consilier absent motivat (Oprişa Ioan Florin) se adoptă
Hotărârea nr.93/2009 privind repartizarea garsonierei nr.32 din blocul 29 situat
în Brad str. Aleea Privighetorilor.
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Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea autorizaŃiilor de funcŃionare ale
unităŃilor comerciale 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 primar Florin Cazacu precizează că, prin referatul nr.13313 /27.08.2009
Compartimentul comercial din cadrul Primăriei municipiului Brad solicită aprobarea
unui regulament care să reglementeze activitatea agenŃilor economici ce îşi desfăşoară
activitatea pe raza municipiului Brad.
Mai menŃionează că în municipiul Brad activitatea agenŃilor economici se
desfăşoară în intervale de ore diferite în funcŃie de specificul activităŃii desfăşurate şi de
locaŃia agentului economic, iar unii agenŃi economici pentru a veni în întâmpinarea
satisfacerii nevoilor consumatorilor au solicitat aprobarea unui program de funcŃionare
atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte.
FaŃă de cele de mai sus a iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea autorizaŃiilor de funcŃionare ale
unităŃilor comerciale din municipiul Brad.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat , domnul
consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de
hotărâre iniŃiat, domnul consilier Ciur Gheorghe dă citire raportului Comisiei pentru
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă
citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului
de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea proiectului
de hotărâre prezentat.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează faptul că acest Regulament trebuie
aprobat prin hotărâre de consiliu, fiind perfectibil în timp.
Mai precizează că întotdeauna cazurile mai speciale vor fi prezentate domnilor
consilieri.
Domnul preşedinte de şedinŃă atrage atenŃia compartimentului comercial că în
cazul în care se perturbă liniştea publică , să nu folosească ca de obicei replica” aşa au
votat consilierii locali”, ci să se aplice legea.
Mai precizează că acest proiect de hotărâre va naşte diverse reclamaŃii, dar
trebuie gestionată foarte bine această situaŃie.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este însoŃit şi
de raportul Compartimentul Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier absent
motivat (Oprişa Ioan Florin) se adoptă Hotărârea nr.94/2009 privind aprobarea
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Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea autorizaŃiilor de funcŃionare ale
unităŃilor comerciale din municipiul Brad.
Se trece la următorul punct şi anume Informarea nr. 13131/2009 a consilierului
juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe rolul instanŃelor
judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte - prin care se aduce la cunoştiinŃa
domnilor consilieri procesele aflate pe rolul instanŃelor de judecată şi în care este citat şi
Consiliul local al municipiului Brad, faŃă de care domnii consilieri au luat act.
Se trece la următorul punct şi anume:
Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresele nr. 11583/2009 şi nr. 13078/2009 a SC ENERGY SERV Bucureşti prin
care se propun soluŃii în vederea furnizării energiei termice în municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă precizează că acestea fac obiectul unei întâlniri
mai restrânse: Primăria, domnii consilieri, S.C.Acvacalor S.A.Brad.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile prezintă un punct de vedere pe care îl
supune dezbaterii domnilor consilieri. Acesta se rezumă la încheierea unui contract de
asociere în partipaciune între Consiliul local şi investitorul privat sau la accesarea de
fonduri structurale prin P.O.S, componenta-valorificarea resurselor regenerabile, în care
bugetul local este angajat cu 5% din valoarea investiŃiei.
Mai precizează că, în situaŃia acceptării contractului de asociere, Consiliul local
va avea o participare consistentă constând în bunurile publice existente, contractul de
concesiune, licenŃa de operare şi terenul de amplasament pentru ceantrala termică în
cogenerare pe biomasă, fiind valorificabile şi certificatele reglementate prin protocolul
de la Kyoto de 20Euro/tonă emisie CO2.
Domnul consilier Circo Aurel Vasile propune ca în această variantă, accesarea
de fonduri structurale să se facă doar pentru modernizarea sistemului de termoficare(
puncte termice, reŃele de distribuŃie).
Mai menŃionează că o altă variantă propusă constă în înfiinŃarea de către
Consiliul local a unui operator unic pentru realizarea investiŃiei şi exploatarea sistemului
până la amortizarea investiŃiei, iar în acest operator va fi inclus şi operatorul privat.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu propune îndreptarea atenŃiei către
accesarea de fonduri structurale 95%+5%, dar nu exclude încheierea unui contract de
asociere propus de domnul viceprimar Circo Aurel Vasile..
Domnul consilier Ciur Gheorghe nu înŃelege rostul unei investiŃii pe biomasă
câtă vreme legea specifică nu este aplicabilă.
Domnul primar Florin Cazacu întreabă dacă se dă undeva , în
România,certificate verzi?
Domnul Leucian Sorin menŃionează că certificatele verzi se valorifică la bursă,
că există în România producători de biomasă la RădăuŃi.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că pentrtu dânsul este neclar şi
acum şi ce se întâmplă cu reabilitarea termică?
Domnul primar Florin Cazacu precizează că cel mai mare procent de
regenerare îl are tot pădurea.
Domnul consilier Radovici Teofiul Emilian menŃionează că se poate elimina
pierderea ori prin mutarea centralei termice la Brad, ori prin înlocuirea conductei.
Consideră că centrala fiind nouă, ar fi bine să fie mutată la Brad , existând şi locul de
ampasare, iar în ceea ce priveşte biomasa împărtăşeşte părerea domnului primar.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că misiunea domnului Dărău
Gheorghe era ca în 6 luni să găsească posibilitatea mutării centralei de la Gurabarza la
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Brad. Consideră că este iresponsabilitatea dânsului, indolenŃă totală, nu constată
împlinirea din partea nimănui.
Domnul Dărău Gheorghe precizează că ar costa 3 milioane de euro mutarea
centralei de la Gurabarza la Brad şi sunt componente ridicale care nu pot fi reutilizate:
sursa de apă, staŃia de tratare, reŃeaua electrică.
Domnul primar Florin Cazacu menŃionează că nu se mişcă nimic la
S.C.Acvacalor S.A. Brad, nu există nici un interes, nu se fac încasări.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că dacă energia termică nu se
produce în cogenerare pe biomasă, nu se acordă certificatele verzi.
Domnul Dărău Gheorghe precizează că energia termică produsă pe biomasă nu
este rentabilă decât dacă este în cogenerare.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că domnul Dărău trebuia să vină să
spună problemele pe care le întâmpină, şi că nu are soluŃia inginerească pentru a le
reolva.
Domnul Dărău Gheorghe menŃionează că îşi recunoaşte vina.
Domnul consilier Mureş Mihai consideră că trebuie să se facă o întâlnire
pentru a discuta despre acest subiect.
Domnul primar Florin Cazacu consideră că gradul de risc este greu de evaluat
în toate situaŃiile, nu există bani la buget şi este obligatorie obŃinerea unor fonduri
guvernamentale pentru achiziŃionarea de păcură pentru iarna care vine.
Domnul preşedinte de şedinŃă concluzionează că etse necesară o întâlnire
specială a Consiliului local cu conducerea tehnică a operatorului în care să se analizeze
varianta cea mai avantajoasă şi să se ia o decizie.
- adresele nr. 11969/2009 şi nr. 12055/2009 a Centrului de ExecuŃie Bugetară nr.
2 Brad prin care se solicită un aviz de principiu pentru achiziŃionarea unei cantităŃi
minimale de combustibil-lemn de foc de cca. 50 m3/80metri steri până la asigurarea
agentului termic de la sistemul centralizat al municipiului Brad în spaŃiile de
învăŃământ, precum şi asigurarea unui personal calificat, de care domnii consilieri au
luat act şi au dat un aviz favorabil pentru achiziŃionarea cantităŃii de combustibil-lemn
de foc.
- adresa nr. 976/2009 a Primăriei comunei Romos prin care ne transmit Hotărârea
Consiliului local al comunei Romos nr.20/2009 privind asocierea Comunei Romos, cu
judeŃul Hunedoara şi cu unele unităŃi administrativ-teritoriale din judeŃul Hunedoara, în
vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de
Gestionare a Deşeurilor JudeŃul Hunedoara”, de care domnii consilieri au luat act.
- adresa nr. 13072/2009 a Primăriei municipiului Lupeni prin care ne transmit
Hotărârea Consiliului local al municipiului Lupeni nr.45/2009 privind asocierea
Municipiului Lupeni cu judeŃul Hunedoara şi cu unele unităŃi administrativ-teritoriale
din judeŃul Hunedoara, în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor JudeŃul Hunedoara”, de care domnii
consilieri au luat act.
- proces verbal al Comisiei nr. 3 a Consiliului local Brad prin care se prezintă
domnilor consilieri ordinea de zi a comisiei discutată în şedinŃa extraordinară a a
acesteia din data de 29.07.2009, de care domnii consilieri au luat act.
- cererea nr. 11738/2009 a SC LUCY SERVICE COM SRL BRAD prin care
solicită concesionarea terenului aflat sub chioşcul din piaŃă aferent societăŃii, de care
domnii consilieri au luat act şi au fost de acord cu închirierea terenului şi nu cu
concesionarea acestuia.
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- cererea nr. 12769/2009 a domnului MiheŃ Gheorghe prin care solicită aprobarea
a unei locaŃii de 5 m2 în zona piaŃa de alimente din Brad str. Avram Iancu, pentru
amplasarea unui chioşc mobil, pentru desfacerea produselor de patiserie.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că este o nouă problemă faŃă de cea
dinainte, este vorba despre un chioşc, din punct de vedere constructiv se încadrează, şi
s-ar încadra şi din punct de vedere estetic .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că există şi alte 7 amplasamente în
piaŃă şi solicită în acest sens compartimentului patrimoniu să prezinte la şedinŃa din luna
septembrie 2009 amplasamentele găsite, iar domnul consilier Costina Ionel Zeno
precizează că este bine să se facă ceva.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că după ce amplasamentele vor fi
analizate şi discutate în şedinŃă se va stabili amplasamentul care va fi scos la licitaŃie, iar
AF. Mihet nu va mai funcŃiona cu rulota amplasată pe str. Republicii.
- adresa nr.2070/25.08.2009 a S.C.ACVACALOR SA BRAD prin care se solicită
aprobarea datelor tehnice legate de cantitatea de energie termică, în vederea recalculării
preŃului local de referinŃă şi a compensării combustibilului ce se acordă de la bugetul de
stat aferente anului 2010 pentru a putea fi transmise la ANRSC Bucureşti, de care
domnii consilieri au luat act şi au aprobat cele solicitate.
- adresa nr.42/27.08.2009 a Casei de Cultură Brad prin care se propune
suspendarea ediŃiei din acest an a Festivalului „Felician Fărcaşiu”, întrucât costurile
acestuia sunt prea mari., de care domnii consilieri au luat act şi au fost de acord cu
această propunere .
Diverse.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că sunt foarte multe proiecte în
derulare, parcul Tineretului se va termina în luna noiembrie, construcŃia blocului ANL a
început, s-a obŃinut acceptul de la Consiliul JudeŃean pentru elaborarea dosarelor de
licitaŃia pentru DC 10, DC 16, pe 15 septembrie 2009 vor începe lucrările la blocul de
locuinŃe sociale de la Şteampurile Vechi, se va finaliza curtea cu gazon la Şcoala
Generală „Horea , Cloşca şi Crişan” Brad.
Domnul consilier Ciur Gheorghe menŃionează că este nevoie de o închidere la
baza sportivă a Şcolii Generale „Horea , Cloşca şi Crişan” Brad.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că se va face un gard pentru securitatea
elevilor şi că există un nou proiect privind monitorizarea oraşului cu camere de luat
vederi.
Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise lucrările
şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de 28.08.2009.
Brad, 28.08.2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Secretar
DUŞAN GHEORGHE ADRIAN

EPURE AGNES
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ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIUL BRAD
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică
a unei suprafeŃe de 14 mp. de teren situat în municipiul Brad
str. Avram Iancu adiacent blocului 43 în vederea
amplasării unei case ecologice din lemn

Având în vedere solicitarea de a amplasa o căsuŃă din lemn masiv pe
str. Avram Iancu adiacent blocului 43, pentru publicitatea şi preluarea taloanelor de
participare la tombola ,,Casă ecologică din lemn – Mesteacănul”, am iniŃiat prezentul
proiect de hotărâre prin care am propus închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe
de teren de 14 mp.
În articolul 2 am propus aprobarea Caietului de sarcini privind organizarea
licitaŃiei publice pentru închirierea suprafeŃei de 14 mp, iar în art. 3 al proiectului de
hotărâre am propus aprobarea unei comisii formată din 5 persoane pentru organizarea
licitaŃiei.
Ca preŃ de pornire al licitaŃiei am propus 7,30 lei/mp/lună, respectiv 102,20
lei/lună, în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Brad nr. 148/2008.
Invoc în susŃinerea propunerii mele prevederile Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi art. 36 alin. 5 lit. ,,a” art. 45 şi art.
123 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

BRAD, 18.08.2009

PRIMAR
Florin Cazacu
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ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
P R I M Ă R IA
MUNICIPIUL BRAD

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind schimbarea locaŃiei pentru Casa
JudeŃeană de Pensii Hunedoara - Deva

Având în vedere adresa nr. 1561364/28.07.2009 a Inspectoratului de
Jandarmi Hunedoara prin care solicită darea în folosinŃă gratuită a spaŃiului situat în
Brad str. Dacilor bloc 13 parter pentru desfăşurarea activităŃii subunităŃii Grupă de
Jandarmi, Sprijin şi IntervenŃie Brad, precum şi adresa nr.13109/21.08.2009 a Casei
JudeŃene de Pensii Hunedoara prin ne fac cunoscut că renunŃă la spaŃiul deŃinut, am
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus schimbarea locaŃiei pentru
Casa JudeŃeană de Pensii Hunedoara – Deva spaŃiu cu suprafaŃa de 73 mp. cu spaŃiul în
suprafaŃa de 44 mp. situat la aceeaşi adresă.
În articolul 2 al proiectului de hotărâre am propus revocarea Hotărârii
Consiliului local Brad nr.15/2006 privind închirierea prin licitaŃie publică, instituŃiilor
publice a unui spaŃiu în suprafaŃă de 73 mp. din imobilul situat în Brad str. Dacilor bloc
13 parter pentru amenajarea unor birouri de utilitate publică .
În susŃinerea propunerii mele invoc prevederile Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare şi art. 36 alin. 5 lit.,,a”, art. 45 şi art. 123 din Legea administraŃiei publice
locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

BRAD, 19.08. 2009
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PRIMAR
Florin Cazacu

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIUL BRAD

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu Inspectoratului
de Jandarmi pentru Grupa de Jandarmi, Sprijin şi
IntervenŃie Brad

Ca urmare a adresei Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Hunedoara nr.
1561364/28.07.2009 prin care se solicită atribuirea unui spaŃiu subunităŃii Grupă de
Jandarmi, Sprijin şi IntervenŃie Brad, cu utilităŃile necesare desfăşurării activităŃii
postului, am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus darea în folosinŃă
gratuită a unui spaŃiu în suprafaŃă de 73 mp. situat în Brad str. Dacilor la parterul
blocului 13 .
În articolul 2 al proiectului de hotărâre am propus dare în folosinŃă gratuită
a spaŃiului până la data de 31.12.2009 prin încheierea unui contract cu posibilitatea
prelungirii acestuia anual prin act adiŃional.
În articolul 3 al proiectului de hotărâre am propus ca utilităŃile( apă,
energie electrică, energie termică, telefon ) să fie suportate din bugetul de venituri şi
cheltuieli al municipiului Brad astfel:
a)- pentru perioada de vară - energie electrică 75 lei/lună
- apă curentă 20 lei/lună
- abonament cosmote 15 lei/lună
b)- pentru perioada de iarnă
- încălzire termică 350 lei/lună + consumul de la
punctul a
În susŃinerea propunerii mele invoc Legii 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
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BRAD, 18.08.2009

PRIMAR
Florin Cazacu
R OM Â N I A
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. /2009*
privind aprobarea schimbului de locuinŃe între doi chiriaşi
Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului municipiului Brad
întocmită la solicitările chiriaşei Zorilă Alina Claudia din blocul 105 garsoniere camera
13 str. Spitalului nr. 2 şi a chiriaşului BaianŃ Marian din blocul 30 ap. 3 sc. 1 str. Aleea
Privighetorilor din municipiul Brad, prin care se propune aprobarea unui schimb de
locuinŃe între cei doi chiriaşi.
łinând cont de declaraŃia notarială autentificată sub nr. 1757/21.08.2009 prin care
numita Zorilă Alina Claudia îşi ia angajamentul că va achita toate datoriile numitului
BaianŃ Marian, după adoptarea hotărârii Consiliului local Brad.
În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea locuinŃei nr. 114/1996
republicată .
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit. ,,b” şi art. 45 din Legea administraŃiei
publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 – Se aprobă efectuarea schimbului de locuinŃe între chiriaşa Zorilă Alina
Claudia care deŃine garsoniera nr. 13 din blocul 105 garsoniere de pe str. Spitalului nr.
2 cu chiriaşul BaianŃ Marian care deŃine apartamentul nr. 3 sc. 1 bloc 30 situat pe str.
Aleea Privighetorilor din municipiul Brad.
Art. 2– Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Compartimentului Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad
- SC ACVACALOR SA BRAD
- AsociaŃiei de proprietari nr. 4 Brad
- AsociaŃiei de proprietari nr. 7 Brad
- Doamnei Zorilă Alina Claudia
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- Domnului BaianŃ Marian
BRAD, 28.08.2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Duşan Gheorghe Adrian

Contrasemnează
SECRETAR
Epure Agnes

* sistemul de vot : deschis
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIUL BRAD

E X P U N E RE D E M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinŃe
între doi chiriaşi

Având în vedere cererea nr. 12810/17.08.2009 a doamnei Zorilă Alina
Claudia domiciliată în Brad str. Spitalului nr. 2 bloc 105 garsoniere camera nr. 13
precum şi cererea nr. 12919/19.08.2009 a domnului BaianŃ Marian domiciliat în Brad
str. Aleea Privighetorilor bloc 30 ap. 3 sc. 1,prin care au solicitat aprobarea unui
schimb de locuinŃe, am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus
aprobarea schimbului de locuinŃe între cei doi chiriaşi.
Numita Zorilă Alina Claudia a primit repartiŃie din partea Consiliului local
al municipiului Brad prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 81/2005 pe garsoniera nr.
13 din blocul 105 garsoniere situat pe str. Spitalului nr. 2, iar numitul BaianŃ Marian a
primit repartiŃie pe apartamentul nr. 3 din blocul 30 sc. 1 situat pe str. Aleea
Privighetorilor conform contractului de închiriere nr.26/21.02.2000.
MenŃionez că numita Zorilă Alina Claudia şi-a luat angajamentul că va
achita datoriile numitului BaianŃ Marian după cum rezultă din declaraŃia notarială
autentificată sub nr.1757/21.08.2009.
În susŃinerea propunerii mele invoc prevederile art. 33 din Legea locuinŃei
nr. 144/1996 republicată.

Brad, 21.08.2009
PRIMAR
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FLORIN CAZACU

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. /2009*
privind alocarea unei sume sportivului brădean Alin Leucian
pentru susŃinerea competiŃiei ,,Cupa Box Club Riviera – EdiŃia a III”

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului municipiului Brad prin care se
propune alocarea sumei de 4000 lei din bugetul municipiului Brad pe anul 2009 pentru sportivul
brădean Alin Leucian care activează la Clubul CS Box Club Riviera Arad, pentru susŃinerea
competiŃiei ,,Cupa Box Club Riviera – EdiŃia a III”.
łinând cont de adresa Clubului CS Box Club Riviera Arad înregistrată la Primăria municipiului
Brad sub nr. 12916/18.08.2009 .
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit,, a” şi 45 din Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE

Art.1 - Se aprobă alocarea sumei de 4000 lei din bugetul municipiului Brad pe anul 2009 de la
capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie, sportivului brădean Alin Leucian care activează
la Clubul CS Box Club Riviera Arad pentru participarea la gala de box în cadrul competiŃiei ,,Cupa
Box Club Riviera – EdiŃia a III” care va avea loc în sala de sport a Şcolii Generale ,,Horea, Cloşca şi
Crişan” Brad în data de 6 septembrie 2009.
Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Serviciul buget, finanŃe, contabilitate – Primăria municipiului Brad
- Clubul CS Box Club Riviera Arad

BRAD, 28.08.2009
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Duşan Gheorghe Adrian

Contrasemnează
SECRETAR
Epure Agnes

* sistemul de vot : deschis
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BRAD

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume sportivului brădean Alin Leucian
pentru susŃinerea competiŃiei ,,Cupa Box Club Riviera – EdiŃia a III”

Având în vedere adresa Clubului CS Box Club Riviera Arad înregistrată la
Primăria municipiului Brad sub nr. 12916/18.08.2009 prin care se solicită un sprijin
financiar pentru susŃinerea competiŃiei ,,Cupa Box Club Riviera – EdiŃia a III”, care se
va desfăşura în data de 6 septembrie 2009 în sala de sport a Şcolii Generale ,,Horea,
Cloşca şi Crişan” Brad, am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus
alocarea sumei de 4000 lei pentru această acŃiune din bugetul local al municipiului
Brad, de la capitolul bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie.
MenŃionez că suma alocată va fi folosită pentru susŃinerea sportivului
brădean Alin Leucian care activează în cadrul clubului menŃionat mai sus şi care
participă la această competiŃie.
Invoc în susŃinerea propunerii mele prevederilor Legii nr. 273/2006
privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Brad, 19.08.2009
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PRIMAR
FLORIN CAZACU

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR./2009*
privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local
al municipiului Brad şi AsociaŃia sportivă ,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad”

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se
propune aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi
AsociaŃia Sportivă ,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad”.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educaŃiei fizice şi sportului, cu modificările
şi completările ulterioare şi a H. G. R. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în
aplicare a dispoziŃiilor Legii nr. 69/2000 .
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „e”, alin. 6 lit.,,a” pct. 6 şi art. 45 din Legea
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art.1 –Se aprobă încheierea unui Contract de Asociere între Consiliul local al municipiului
Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad” , după modelul din Anexă, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Se împuterniceşte primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu pentru a semna
Contractul de Asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Club Sportiv
Box Club Riviera Arad”.
Art.3 - Se aprobă alocarea sumei de 4000 lei din bugetul local al municipiului Brad pentru
sprijinirea pregătirii sportive a AsociaŃiei Sportive ,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad”.
Art.4 – Se aprobă ca din Consiliul Director al AsociaŃiei Sportive ,,Club Sportiv Box Club
Riviera Arad” pe lângă cei 3 membri existenŃi să facă parte un reprezentant al Primăriei municipiului
Brad şi un reprezentant al Consiliului local al municipiului Brad după cum urmează:
- __________________ - reprezentantul Primăriei municipiului Brad
- __________________ - consilier local
Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara,
- Primarului municipiului Brad,
- AsociaŃia Sportivă ,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad”

BRAD, 28.08.2009
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Contrasemnează
SECRETAR
Epure Agnes

* sistemul de vot : deschis
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
P R I M Ă R IA
MUNICIPIUL BRAD

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere
între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă
,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad”

Având în vedere legislaŃia în vigoare cu privire la sprijinirea activităŃilor
sportive de performanŃă, am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus
aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local al municipiului Brad
şi AsociaŃia Sportivă ,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad”, care are ca scop de
activitate promovarea activităŃii sportive - box , precum şi depistarea şi formarea unor
sportivi de performanŃă.
Pentru o mai largă implicare a autorităŃilor locale în desfăşurarea, pregătirii
şi susŃinerii boxului, am considerat că este necesară încheierea unui Contract de asociere
între Consiliul local al municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Club Sportiv Box
Club Riviera Arad” şi alocarea unor sume din bugetul local acestei asociaŃii.
Prin încheierea acestui Contract de asociere în care se regăsesc drepturile şi
obligaŃiile părŃilor se va acorda un sprijin real sportului de performanŃă ( box) .
În articolul 2 al proiectului de hotărâre am propus împuternicirea primarului
municipiului Brad pentru a semna Contractul de Asociere între Consiliul local al
municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad”, iar în
articolul 4 am propus mărirea Consiliului Director al acestei asociaŃii sportive cu încă
doi membri, din care unul din partea executivului şi unul din partea Consiliului local
Brad.
În susŃinerea propunerii mele invoc prevederile Legii nr. 69/2000 a
educaŃiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi a H. G. R. nr.
884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziŃiilor Legii
nr. 69/2000 .
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BRAD, 21.08.2009

PRIMAR
Florin Cazacu
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.______/2009

CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI BRAD ŞI ASOCIAłIA SPORTIVĂ ,, CLUB SPORTIV
BOX CLUB RIVIERA ARAD”

I. PărŃi contractante:
• Consiliul local al municipiului Brad,cu sediul în Brad, str. Republicii,
nr. 18, având cont curent nr. RO 77 TREZ36924670259XXXXX,
deschis la Trezoreria Brad, reprezentat prin primar Florin Cazacu şi
•

II.

AsociaŃia Sportivă Club Sportiv Box Club Riviera Arad cu sediul în
Arad, str. Gheoerge BariŃiu, nr. 17, judeŃul Arad, reprezentată prin
preşedinte Ştefan Florin
având cont curent nr. RO 90
BRMA0020002862900000- deschis la Banca Românească Arad şi
certificat de înregistrare fiscală nr. 21134633.

Obiectul contractului:

Art.1 - Prezentul contract se încheie în vederea sprijinirii activităŃilor
sportive de performanŃă din cadrul AsociaŃiei Sportivă Club Sportiv Box Club Riviera
Arad pentru practicarea şi promovarea activităŃii sportive – box.
Art.2 - Activitatea în vederea realizării obiectivelor propuse prin asociere
se va desfăşura sub conducerea unui Consiliu Director format din 5 membri din care 3
membri din partea AsociaŃiei Sportivă Club Sportiv Box Club Riviera Arad, un
membru din partea Primăriei municipiului Brad şi un membru din partea Consiliului
local al municipiului Brad.
III.

Durata contractului

Art. 3 – Prezentul contract de asociere se încheie pe 1 an, cu posibilitatea
de a fi prelungit.
IV.

ContribuŃia PărŃilor contractante în vederea realizării colaborării.
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Art. 4 - Consiliului local al municipiului Brad are următoarele obligaŃii:
• Alocarea sumei necesare desfăşurării activităŃii sportive în funcŃie
de resursele financiare şi prevederile legale, care vor fi prevăzute în
B.V.C;
• Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităŃii sportive;
• Atragerea de sponsori în vederea susŃinerii activităŃii sportive.
-2Art. 5 AsociaŃia Sportivă Club Sportiv Box Club Riviera Arad are
următoarele atribuŃii:
• crearea la nivelul echipei a unui colectiv tehnic capabil de a
atinge obiectivele propuse în Consiliul Director.
• îmbunătăŃirea bazei materiale şi de pregătire a sportivilor;
• asigurarea selecŃiei, pregătirii şi instruirii sportivilor conform
cerinŃelor de performanŃă;
• utilizarea sumelor alocate de către Consiliul local numai pentru
scopurile expres prevăzute în prezentul contract;
• respectarea hotărârii Consiliului Director constituit în condiŃiile
prezentului contract;
• să promoveze imaginea municipiului Brad în deplasările pe care
le vor face pe teritoriul Ńării;
V.

CondiŃiile de conducere şi administrare a colaborării .

Art. 6 – Colaborarea se va desfăşura sub conducerea economică şi
juridică a Consiliului Director format din persoanele nominalizate la articolul 2
Art. 7 - Consiliul Director urmează să întocmească Regulamentul de
Organizare şi FuncŃionare, care va fi supus aprobării părŃilor prezentului contract de
asociere.
Art. 8 – Consiliul Director creat în condiŃiile prezentului contract va
prezenta obligatoriu, trimestrial, un raport asupra activităŃii realizate şi a condiŃiilor de
realizare a prezentului contract.
VI.

Încetarea contractului.

Art. 9 - Prezentul contract poate înceta prin hotărâre comună a
colaboratorilor.
Art. 10 - Rezilierea contractului poate avea loc în cazul în care unul dintre
colaboratori desfăşoară activităŃi contrare clauzelor prezentului act, cu obligativitatea
respectării unui preaviz de 15 zile.
Art. 11 - Consiliul Local al municipiului Brad îşi rezervă dreptul de a
rezilia unilateral contractul în următoarele condiŃii:
• nerespectarea hotărârilor Consiliului Director;
• neîndeplinirea obiectivelor propuse de Consiliul Director,
• schimbarea destinaŃiilor fondurilor alocate în altă direcŃie decât cea prevăzută în
Hotărârea Consiliului local.
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Art. 12 - ForŃa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în
condiŃiile prevăzute de lege. După încetarea cauzei de forŃă majoră, contractului i se va
relua cursul.

-

VII.

3

-

Modificarea contractului

Art. 13. - Orice modificare a prevederilor cuprinse în prezentul contract se
poate face numai cu acordul expres al părŃilor contractante.
Art. 14 – Orice modificare în legislaŃia actuală cu privire la forma
prezentului contract va determina adaptarea acestuia într-o formă convenabilă ambelor
părŃi.
VIII.

DispoziŃii finale

Art. 15 – Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea sau
încetarea prezentului contract se vor soluŃiona pe cale amiabilă. În caz contrar acestea
vor fi supuse spre soluŃionare instanŃelor judecătoreşti competente.
Art. 16 – Prezentul contract de asociere s-a încheiat în 2 exemplare câte
unul pentru fiecare dintre părŃile contractante

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Duşan Gheorghe Adrian

Contrasemnează
SECRETAR
Epure Agnes
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ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR./2009*
privind repartizarea garsonierei nr. 32 din blocul 29
situat în Brad str. Aleea Privighetorilor

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad
prin care se propune repartizarea garsonierei nr. 32 din blocul 29 situat în Brad str.
Aleea Privighetorilor.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 republicată şi modificată, a
Legii nr. 241/2001 pentru aprobarea O. U. G. nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi
stabilirea chiriei pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe şi a H. G. R. nr. 310/2007
pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei(lei/mp) practicat pentru spaŃiile cu destinaŃia
de locuinŃe aparŃinând domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor
administrativ – teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinŃele de serviciu,
locuinŃele de intervenŃie şi căminele pentru salariaŃi ale societăŃilor comerciale,
companiilor naŃionale, societăŃilor naŃionale şi regiilor autonome.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit.,,a”şi art. 45 din Legea administraŃiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Se aprobă repartizarea garsonierei nr. 32 din blocul 29 situat în Brad str.
Aleea Privighetorilor domnului(ei)_________________________ .
Art. 2– Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva
- Primarului municipiului Brad
- Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad

BRAD, 28.08.2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
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SECRETAR
Epure Agnes

* sistemul de vot : secret
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIUL BRAD

E X P U N E RE D E M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 32
din blocul 29 situat în Brad str. Aleea Privighetorilor

Prin adresa nr. 2201/25.08.2009 a SC ACVACALOR SA BRAD se face
cunoscut faptul că garsoniera nr. 32 din blocul 29 situat pe str. Aleea Privighetorilor a
devenit vacantă în urma decesului fostului chiriaş Spătaru Neculai, fapt pentru care am
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care propun repartizarea acestei garsonierei.
MenŃionăm că defunctul Spătaru Neculai a acumulat o datorie de 19388,44
lei ( energie termică, chirie şi taxe comune).
Compartimentul patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Brad a
întocmit un tabel cu solicitările de locuinŃe, fapt pentru care propun domnilor consilieri
din Comisia pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi
de agrement să nominalizeze persoana căreia să-i fie repartizată garsoniera
susmenŃionată.
Pe lângă tabelul cu solicitările, Compartimentul patrimoniu a întocmit şi
anchetele sociale ale solicitanŃilor care sunt depuse la proiectul de hotărâre.
Invoc în susŃinerea propunerii mele prevederile Legii nr. 114/1996, a Legii
nr. 241/2001 pentru aprobarea O. U. G. nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi
stabilirea chiriei pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe şi a H. G. R. nr. 310/2007
pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei(lei/mp) practicat pentru spaŃiile cu destinaŃia
de locuinŃe aparŃinând domeniului public sau privat al statului ori al unităŃilor
administrativ – teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinŃele de serviciu,
locuinŃele de intervenŃie şi căminele pentru salariaŃi ale societăŃilor comerciale,
companiilor naŃionale, societăŃilor naŃionale şi regiilor autonome.

BRAD, 26.08.2009
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PRIMAR
Florin Cazacu
ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. /2009*
privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se
propune rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009 cu suma de 590 mii lei.
În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/ 2009, a Legii nr. 273/2006
privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum, a Ordinului nr.
180/13.08.2009 privind alocarea unor sume pentru cofinanŃarea lucrărilor de investiŃii în vederea
reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică s localităŃilor conform Programului
,,Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi a Ordinului nr. 820/30.06.2009 pentru modificarea şi
completarea Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 502/24.04.2009 privind aprobarea modelului de
protocol între direcŃiile de sănătate publică judeŃene şi a municipiului Bucureşti şi autorităŃile
administraŃiei publice locale în vederea transferului asistenŃei medicale comunitare şi asistenŃei
medicale desfăşurate în unităŃile de învăŃământ.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit ,,a” şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009, care a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului local Brad nr. 21/2009 şi rectificat prin Hotărârile Consiliului local
nr. 40/2009, 61/2009 şi 76/2009 în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 590 mii lei
şi se stabilesc în sumă de 28880 mii lei .
Art. 2 – Veniturile bugetului municipiului Brad pe anul 2009 se majorează cu suma de
590 mii lei la capitolul bugetar 42.02 - subvenŃii de la bugetul de stat, conform Anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Cheltuielile bugetului municipiului Brad pe anul 2009 se majorează cu suma de
590 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 66.02 - sănătate cu suma de
90 mii lei
- 81.02 - combustibil şi energie
500 mii lei
conform Anexelor nr. 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 – Se aprobă virarea sumei de 65 mii lei de la subcapitolul bugetar iluminat
public la subcapitolul locuinŃe.
Art. 5- Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara,
- Primarului municipiului Brad
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Brad.
- DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Hunedoara
BRAD, 28. 08.2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Duşan Gheorghe Adrian

Contrasemnează
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SECRETAR
Epure Agnes
* sistemul de vot : deschis
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ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BRAD

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2009

Având în vedere protocolul încheiat între DirecŃia de Sănătate Publică
Hunedoara şi Primăria municipiului Brad prin care se virează suma de 90 mii lei pentru
cheltuieli de personal, bunuri şi servicii pentru asistenŃii medicali comunitari şi asistenŃa
medicală din cabinetele medicale şcolare din municipiul Brad şi suma de 500 mii lei
pentru modernizare ,,PT 5 şi reŃelele aferente str. Privighetorilor – municipiul Brad am
iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2009 cu suma de 590 mii lei.
În urma acestei rectificări bugetul municipiului Brad pe anul 2009 se
stabileşte în sumă de 28880 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli .
De asemenea propun virarea sumei de 65 mii lei de la subcapitolul
bugetar bunuri şi servicii – iluminat public la subcapitolul cheltuieli de capital locuinŃe
sociale obiectiv de investiŃii ,,Pavilion locuinŃe sociale”.
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Invoc în susŃinerea propunerii mele prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2009 nr. 18/ 2009; a Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 180/13.08.2009 privind alocarea
unor sume pentru cofinanŃarea lucrărilor de investiŃii în vederea reabilitării sistemelor
centralizate de alimentare cu energie termică s localităŃilor conform Programului
,,Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi a Ordinului nr. 820/30.06.2009 pentru
modificarea şi completarea Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 502/24.04.2009 privind
aprobarea modelului de protocol între direcŃiile de sănătate publică judeŃene şi a
municipiului Bucureşti şi autorităŃile administraŃiei publice locale în vederea
transferului asistenŃei medicale comunitare şi asistenŃei medicale desfăşurate în unităŃile
de învăŃământ.

BRAD, 21.08.2009
PRIMAR
Florin Cazacu

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR./2009*
privind trecerea locuinŃelor pentru tineri din proprietatea publică a
municipiului Brad în proprietatea publică a statului şi pentru
reglementarea juridică a terenurilor aferente
Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se
propune trecerea locuinŃelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Brad în proprietatea
publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente la solicitarea Guvernului
României în baza adreselor nr. 207480/DNA/06.05.2009 şi nr. 30498/IA/14.05.2009.
În conformitate cu prevederile art. II alin. 1 din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, a art. 9 alin. 2
şi art. 10 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.,,c”şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă trecerea locuinŃelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului
Brad în proprietatea publică a statului la solicitarea Guvernului, în vederea trecerii acestora în
proprietatea privată a statului,conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.
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Art. 2 – LocuinŃele pentru tineri prevăzute la articolul 1 după trecerea lor în proprietatea
privată a statului rămân în administrarea Consiliului local Brad, în vederea vânzării locuinŃelor către
cei în drept la cererea acestora în condiŃiile legii.
Art. 3 – LocuinŃele prevăzute la articolul 2 pentru care nu sunt înregistrate solicitări de
cumpărare în condiŃiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere sau cele vacante se
administrează în continuare ca locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii.
Art. 4 – Terenurile aferente construcŃiilor prevăzute la articolul 1 identificate conform Anexei
2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trec din proprietatea publică a municipiului Brad în
proprietatea privată a municipiului Brad, în vederea vânzării acestora.
Art. 5 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică poziŃia nr. 338 din Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr. 24/2006.
Art. 6– Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva
- Primarului municipiului Brad
- Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei

BRAD, 28.08.2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Duşan Gheorghe Adrian

Contrasemnează
SECRETAR
Epure Agnes

* sistemul de vot : deschis
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BRAD

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind trecerea locuinŃelor pentru tineri din
proprietatea publică a municipiului Brad în proprietatea publică a statului
şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente

Având în vedere adresele nr. 207480/DNA/06.05.2009 şi nr.
30498/IA/14.05.2009 ale Guvernului României prin care solicită trecerea locuinŃelor
pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Brad în proprietatea publică a
statului precum şi reglementarea juridică a terenurilor aferente construcŃiilor, am iniŃiat
prezentul proiect de hotărâre prin care am propus următoarele:
- trecerea locuinŃelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Brad în
proprietatea publică a statului în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a
statului,conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.
36

- locuinŃele pentru tineri prevăzute în Anexa nr. 1 după trecerea lor în proprietatea
privată a statului rămân în administrarea Consiliului local Brad, în vederea vânzării
locuinŃelor către cei în drept la cererea acestora în condiŃiile legii.
- locuinŃele din anexa nr. 1 pentru care nu sunt înregistrate solicitări de
cumpărare în condiŃiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere sau cele
vacante se administrează în continuare ca locuinŃe pentru tineri, destinate închirierii.
- terenurile aferente construcŃiilor identificate conform Anexei 2 integrantă din
trec din proprietatea publică a municipiului Brad în proprietatea privată a municipiului
Brad, în vederea vânzării acestora.
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică poziŃia nr. 338 din
Anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 24/2006.
Invoc în susŃinerea propunerii mele prevederile art. II alin. 1 din Legea nr.
89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinŃarea
AgenŃiei NaŃionale pentru LocuinŃe, a art. 9 alin. 2 şi art. 10 alin. 2 din Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare.

BRAD, 21.08.2009
PRIMAR
Florin Cazacu

ANEXA NR. 1 LA
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.______/2009

DATELE DE IDENTIFICARE
a construcŃiilor care se transmit din proprietatea publică a
municipiului Brad în proprietatea publică a statului

Nr.
crt.

Denumirea
construcŃiei, adresa
imobilului

Persoana juridică
de la care se
transmite
construcŃia

0

1

2

Bloc de locuinŃe
CORP A str. Nestor
Lupei f.n Nr.
cadastral 60183

Primăria
municipiului Brad

1.

Persoana
juridică la
care se
transmite
construcŃia
3

Statul Român

37

Caracteristicile tehnice ale
construcŃiilor/
imobilului

4
Aria desfăşurată construită
Ade= 170 m2
Total locuinŃe: 3
Cheltuieli efectuate,
înregistrate în contabilitate

2.

3.

Bloc de locuinŃe
CORP B str. Nestor
Lupei nr. 3 Nr.
cadastral 60184

Primăria
municipiului Brad

Bloc de locuinŃe
CORP A str. Nestor
Lupei nr. 5 Nr.
cadastral 60185

Primăria
municipiului Brad

Statul Român

Statul Român

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Duşan Gheorghe Adrian

( valoare de inventar) =
416081,95 lei
Aria desfăşurată construită
Ade= 1708 m2
Total locuinŃe: 30
Cheltuieli efectuate,
înregistrate în contabilitate
( valoare de inventar) =
1045099,95 lei
Aria desfăşurată construită
Ade= 333 m2
Total locuinŃe: 5
Cheltuieli efectuate,
înregistrate în contabilitate
( valoare de inventar) =
815031,11 lei

Contrasemnează
SECRETAR
Epure Agnes

ANEXA NR. 2 LA
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.______/2009

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor care se transmit din proprietatea publică în proprietatea
privată a municipiului Brad

Nr.
crt.
0

Adresa terenului

Număr cadastral

1

2
60183

1.

Str. Nestor Lupei f.n.

2.

Str. Nestor Lupei nr. 3

60184
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Caracteristicile tehnice ale
terenului
3
SuprafaŃa = 170 mp.
conform planurilor urbanistice
aprobate
SuprafaŃa = 427 mp.
conform planurilor urbanistice

3.

Str. Nestor Lupei nr.5

aprobate
SuprafaŃa = 333 mp.
conform planurilor urbanistice
aprobate

60185
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Contrasemnează
SECRETAR
Epure Agnes

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. /2009*
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ,,Parcare publică auto
str. G-ral Vasile Milea – str. Dacilor, municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care
se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate privind obiectivul de investiŃii „Parcare publică auto,
str. G-ral Vasile Milea – str. Dacilor, municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” care a fost elaborat de
către S.C. PROCONS INVEST SRL Deva, jud. Hunedoara.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare .
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit.,,d”şi art. 45 din Legea administraŃiei publice
locale nr. 215 /2001, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind ,,Parcare publică auto, str. G-ral
Vasile Milea – str. Dacilor municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” conform Proiectului nr. 88/2009
elaborat de SC PROCONS INVEST SRL Deva, JUDEłUL HUNEDOARA, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă Devizul General al obiectivului de investiŃii, în valoare totală de
898,470 mii lei cu TVA respectiv 212,98 mii Euro cu TVA din care C+M = 691,35 mii lei respectiv
163,89 mii euro.
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Art. 3 – FinanŃarea investiŃiei se face din bugetul local al municipiului Brad.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Biroul urbanism, investiŃii
- Serviciul buget, finanŃe, contabilitate

BRAD, 28.08.2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
Duşan Gheorghe Adrian

Contrasemnează
SECRETAR
Epure Agnes

* sistemul de vot : deschis
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIUL BRAD
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind
„Parcare publică auto, str. G-ral Vasile Milea – str. Dacilor, municipiul Brad, judeŃul
Hunedoara ”

Având în vedere necesitatea realizării unei parcări publice pentru autoturisme am
identificat o suprafaŃă de 3019 mp de teren peste Pârâul Luncoi la intersecŃia străzilor
General Vasile Milea şi strada Dacilor şi am comandat întocmirea unui Studiu de
fezabilitate la S.C. PROCONS INVEST S.R.L. DEVA.
DocumentaŃia fiind realizată prin proiectul nr. 882009 am iniŃiat prezentul proiect
de hotărâre prin care am propus aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Parcare
publică auto, str. G-ral Vasile Milea – str. Dacilor, municipiul Brad, judeŃul Hunedoara
”
DocumentaŃia are în vedere realizarea unei parcări publice auto pentru
autoturisme, realizându-se în total 65 de locuri de parcare. De asemenea se va reabilita
şi str. G-ral Vasile Milea care va asigura accesul la parcare şi va facilita accesul la
viitorul pod peste Pârâul Luncoi.
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Studiul a fost realizat de S.C. PROCONS INVEST S.R.L. DEVA, prin proiectul
nr. 88/2009 şi cuprinde un deviz general în valoare totală de 898,470 lei cu TVA,
respectiv 213,98 mii Euro cu TVA din care C + M= 691,35 mii lei respectiv 163,89 mii
Euro cu TVA.
FinanŃarea acestei investiŃii se face din bugetul local al municipiului Brad.
Invoc în susŃinerea propunerii mele prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.
36 alin. 4 lit ,,d”şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215 /2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
BRAD, 21.08.2009
PRIMAR
Florin Cazacu

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

AVIZAT
SECRETAR
Epure Agnes

PROI ECT
H O T Ă R Â R E A NR. /2009*
privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea
autorizaŃiilor de funcŃionare ale unităŃilor comerciale din municipiul Brad

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului
Brad prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea
autorizaŃiilor de funcŃionare ale unităŃilor comerciale din municipiul Brad.
În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 6 din H.G.R. nr. 333/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă, a Legii nr. 650/2002 şi a art. 5 alin. 2
din HGR nr. 348/2004 privind executarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în
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unele zone publice, a Legii nr.61/1991 pentru sancŃionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieŃuire sociale, a ordinii şi liniştii publice .
În temeiul prevederilor art.36,alin.1, alin. 2 lit.,,d”,alin.6,lit.a, punct.7 şi
art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215 /2001, cu modificările şi
completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea şi vizarea autorizaŃiilor
de funcŃionare ale unităŃilor comerciale din municipiul Brad, conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Compartimentul comercial

BRAD, 27.08.2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIUL BRAD
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru
eliberarea şi vizarea autorizaŃiilor de funcŃionare ale unităŃilor comerciale
din municipiul Brad

Având în vedere Referatul nr.13313 /27.08.2009 a Compartimentului
comercial din cadrul Primăriei municipiului Brad din care rezultă necesitatea aprobării
unui regulament care să reglementeze activitatea agenŃilor economici ce îşi desfăşoară
activitatea pe raza municipiului Brad, am iniŃiat prezentul proiect de hotărâre prin care
am propus aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea autorizaŃiilor de
funcŃionare ale unităŃilor comerciale din municipiul Brad.
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MenŃionez că în municipiul Brad activitatea agenŃilor economici se
desfăşoară în intervale de ore diferite în funcŃie de specificul activităŃii desfăşurate şi de
locaŃia agentului economic.
Unii agenŃi economici pentru a veni în întâmpinarea satisfacerii nevoilor
consumatorilor au solicitat aprobarea unui program de funcŃionare atât pe timp de zi cât
şi pe timp de noapte.
Invoc în susŃinerea propunerii mele prevederile art. 12 pct. 6 din H.G.R.
nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă, a Legii nr. 650/2002 şi a art. 5
alin. 2 din HGR nr. 348/2004 privind executarea comerŃului cu produse şi servicii de
piaŃă în unele zone publice, a Legii nr. 61/1991 pentru sancŃionarea faptelor de încălcare
a unor norme de convieŃuire sociale, a ordinii şi liniştii publice, a prevederilor art. 36
alin. 1, alin. 2 lit.,,d” alin. 6 lit.,,a” pct. 7 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice
locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

BRAD, 27.08.2009
PRIMAR
Florin Cazacu

COMPLETAREA PROIECTULUI ORDINEI DE ZI CU:

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 32 din
blocul 29 situat în Brad str. Aleea Privighetorilor.
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru
eliberarea şi vizarea autorizaŃiilor de funcŃionare ale unităŃilor comerciale din
municipiul Brad.
3. Adresa nr. 2070/25.08.2009 a SC ACVACALOR SA BRAD
4. Adresa nr. 42/27.08.2009 a Casei de Cultură Brad

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BRAD

INVITAłIE

DOMNULUI CONSILIER__________________________

În temeiul prevederilor art. 39(1) şi (3) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001
republicată, vă invităm să participaŃi la şedinŃa ordinară a Consiliului local al municipiului Brad,
convocată prin DispoziŃia nr. 873/24.08.2009 a primarului municipiului Brad pentru data de 28 august
2009 orele 14,00 în sala de şedinŃă a Consiliului local al municipiului Brad, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009 – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 14 mp. de
teren situat în municipiul Brad str. Avram Iancu adiacent blocului 43 în vederea amplasării unei case
ecologice din lemn – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind schimbarea locaŃiei pentru Casa JudeŃeană de Pensii Hunedoara –
Deva – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu Inspectoratului de
Jandarmi pentru Grupa de Jandarmi, Sprijin şi IntervenŃie Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea locuinŃelor pentru tineri din proprietatea publică a
municipiului Brad în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor
aferente – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ,,Parcare publică auto
str. G-ral Vasile Milea – str. Dacilor, municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” – iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinŃe între doi chiriaşi – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul
local al municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad” – iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
9. Informarea nr. 13131/2009 a consilierului juridic al Consiliului local Brad privind cauzele
aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte.
10. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresele nr. 11583/2009 şi nr. 13078/2009 a SC ENERGY SERV Bucureşti
- adresa nr. 12187/2009 a Biroului urbanism – Primăria Brad
- adresele nr. 11969/2009 şi nr. 12055/2009 a Centrului de ExecuŃie Bugetară nr. 2 Brad
- adresa nr. 976/2009 a Primăriei comunei Romos
- adresa nr. 13072/2009 a Primăriei municipiului Lupeni
- proces verbal al Comisiei nr. 3 a Consiliului local Brad
- cererea nr. 11738/2009 a SC LUCY SERVICE COM SRL BRAD
- cererea nr. 12769/2009 a domnului MiheŃ Gheorghe
11. Diverse.
BRAD, 24.08.2009
PRIMAR
Florin Cazacu
ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI BRAD

D I S P O Z I ł I A NR. 873/2009
privind convocarea în şedinŃă ordinară a Consiliului local
al municipiului Brad pentru data de 28 august 2009
Primarul municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.
În temeiul dispoziŃiilor art. 39(1) şi (3) şi art. 68(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
D I S P U N E:
Art. 1 – Convoacă Consiliul local al municipiului Brad în şedinŃa ordinară pentru data de 28 august
2009 orele 14,oo în sala de şedinŃe a Consiliului local al municipiului Brad cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2009.
2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaŃie publică a unei suprafeŃe de 14 mp. de teren situat
în municipiul Brad str. Avram Iancu adiacent blocului 43 în vederea amplasării unei case ecologice din lemn .
3. Proiect de hotărâre privind schimbarea locaŃiei pentru Casa JudeŃeană de Pensii Hunedoara – Deva .
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu Inspectoratului de Jandarmi pentru
Grupa de Jandarmi, Sprijin şi IntervenŃie Brad.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea locuinŃelor pentru tineri din proprietatea publică a municipiului
Brad în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente .
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ,,Parcare publică auto str. G-ral
Vasile Milea – str. Dacilor, municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinŃe între doi chiriaşi .
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Consiliul local al
municipiului Brad şi AsociaŃia Sportivă ,,Club Sportiv Box Club Riviera Arad .
9. Informarea nr. 13131/2009 a consilierului juridic al Consiliului local Brad privind cauzele aflate pe
rolul instanŃelor judecătoreşti în care Consiliul local Brad este parte.
10. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresele nr. 11583/2009 şi nr. 13078/2009 a SC ENERGY SERV Bucureşti

45

- adresa nr. 12187/2009 a Biroului urbanism – Primăria Brad
- adresele nr. 11969/2009 şi nr. 12055/2009 a Centrului de ExecuŃie Bugetară nr. 2 Brad
- adresa nr. 976/2009 a Primăriei comunei Romos
- adresa nr. 13072/2009 a Primăriei municipiului Lupeni
- proces verbal al Comisiei nr. 3 a Consiliului local Brad
- cererea nr. 11738/2009 a SC LUCY SERVICE COM SRL BRAD
- cererea nr. 12769/2009 a domnului MiheŃ Gheorghe
11. Diverse.
Art. 2 – Prezenta dispoziŃie se comunică:
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Secretarului municipiului Brad

BRAD, 24.08.2009

PRIMAR

AVIZAT
SECRETAR

FLORIN CAZACU

EPURE AGNES
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