ROM ÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL BRAD
PROCES-VERBAL
încheiat azi 28 septembrie 2007 cu ocazia şedinŃei ordinare a
Consiliului local al municipiului Brad
Convocarea Consiliului local al municipiului Brad pentru şedinŃa ordinară
din data de 28 septembrie 2007 s-a făcut în data de 21.09.2007 prin DispoziŃia nr.
2310/21.09.2007 emisă de Primarul municipiului Brad, conform art. 39, al.1 şi al.
3 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 republicată.
DispoziŃia a fost adusă la cunoştinŃa locuitorilor municipiului Brad prin
afişare la sediul Primăriei municipiului Brad precum şi la cele două panouri de
afişaj din municipiul Brad.
Consilierilor li s-au înmânat invitaŃiile în data de 21.09.2007 conform
tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea
invitaŃiei.
La şedinŃă au fost prezenŃi 15 consilieri din cei 17 consilieri locali în
funcŃie, 2 consilieri fiind absenŃi (Hărăguş Ioan şi Hărăguş Marin Constantin).
Au mai participat cei trei delegaŃi săteşti ai satelor aparŃinătoare
municipiului Brad, angajaŃi ai aparatului propriu de specialitate al primarului
precum şi cetăŃeni ai municipiului Brad.
Au participat de drept domnul primar Florin Cazacu, domnul viceprimar
Circo Aurel Vasile şi doamna Epure Agnes - secretar al municipiului Brad.
Doamna secretar Epure Agnes declară deschise lucrările şedinŃei,
considerând-o legal constituită şi supune spre aprobare procesul verbal al
şedinŃei ordinare din data de 27.08.2007 care s-a aprobat fără obiecŃii cu
unanimitate de voturi .
Doamna secretar Epure Agnes îi invită pe domnii consilieri să facă
propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinŃă avându-se în vedere faptul că
domnul consilier Radovici Teofil Emilian a condus lucrările şedinŃei de consiliu
local o perioadă de trei luni consecutiv.
Domnul consilier Mureş Mihai propune ca domnul consilier Savu Vasile
să fie ales preşedinte de şedinŃă pentru următoarele trei luni, precizând totodată
că în conformitate art.20, alin.3 al Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare
al Consiliului Local dumnealui este următorul în ordine alfabetică.
În urma supunerii la vot domnul consilier Savu Vasile este ales preşedinte
de şedinŃă pentru următoarele trei luni consecutiv.
În continuare doamna secretar Epure Agnes îl invită pe domnul consilier
Savu Vasile să ocupe loc în prezidiu şi să preia conducerea lucrărilor şedinŃei.

Domnul preşedinte de şedinŃă îl roagă pe domnul primar să dea citire
proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe
anul 2007 – iniŃiat de primarul municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaŃiei tehnico-economice
„ReparaŃie clădire –Şcoala Generală Mesteacăn, judeŃul Hunedoara”– iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea
DocumentaŃiei tehnicoeconomice „Alimentare cu apă şi canalizare –Şcoala Generală Mesteacăn,
judeŃul Hunedoara”- iniŃiat de primarul municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre privind valorificarea, repartizarea şi exploatarea
unor cantităŃi de masă lemnoasă din pădurile comunale ale municipiului Brad –
iniŃiat de primarul municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor tarife pentru folosirea
jocurilor de şah, remy şi table în incinta Casei de Cultură Brad– iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de ocupare a forŃei de
muncă din rândul şomerilor în municipiul Brad– iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaŃiului cu altă destinaŃie decât
aceea de locuinŃă situat în cadrul Dispensarului Policlinic Brad- Casei JudeŃene
de Pensii Hunedoara– iniŃiat de primarul municipiului Brad.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de autorizaŃii taxi în
municipiul Brad– iniŃiat de primarul municipiului Brad.
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei garsoniere din imobilul
„Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului, nr. 2– iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării suprafeŃei de 320
mp. de teren din imobilul situat în Brad, str. Horea, nr.17– iniŃiat de primarul
municipiului Brad.
11. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului
Brad cu FundaŃia „Mara” din municipiul Deva – iniŃiat de primarul municipiului
Brad.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare
Economico Socială a municipiului Brad pentru perioada 2007-2013– iniŃiat de
primarul municipiului Brad.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programul manifestărilor cultural
artistice dedicate „Serbărilor Toamnei şi Zilei Persoanelor Vârstnice” în
municipiul Brad– iniŃiat de primarul municipiului Brad.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar domnului
Holobâcă Gheorghe pentru tipărirea volumului de poezie „Orologiul duminicii”–
iniŃiat de primarul municipiului Brad.

15. Analizarea şi discutarea unor cereri şi adrese:
- adresa nr. 5546/2007 a Consiliului JudeŃean Hunedoara-Deva
- adresa nr. 10006/2007 a SC APAPROD SA DEVA
- adresa nr. 295/2007 a GrădiniŃei ,, Floare de ColŃ” Brad
- cererea nr. 7955/2007 a AsociaŃiei foştilor salariaŃi ai I.M. Barza
16. Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă mai sunt ceva modificări sau
completări la Proiectul Ordinii de zi.
Domnul primar Florin Cazacu solicită introducerea în Proiectul Ordinii de
zi după proiectul de hotărâre nr. 14 a următorului:
- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr.
78/2007 privind concesionarea prin licvitaŃie publică a terenului în
suprafaŃă de 2360 mp. aparŃinând domeniului public al municipiului Brad
situat în satul łărăŃel.
Iar după punctul 15 care a devenit punctul 16 a următoarelor :
- Cererea nr. 12107/2007 a SC TOFA DI ISIDORI SRL BRAD ;
- Cererea nr. 12191/2007 a domnului Jurca Nicodin.
Domnul preşedinte de şedinŃă supune aprobării proiectul ordinii de zi cu
completările aduse care este aprobat cu 15 voturi « pentru », 2 consilieri fiind
absenŃi (Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin Constantin).
Se trece la la următorul punct înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului municipiului Brad pe anul 2007.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil
Emilian dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.

Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că pe Ordinea de zi este o
cerere a GrădiniŃei Floare de ColŃ prin care se solicită sprijin pentru
îmbunătăŃirea condiŃiilor pentru buna desfăşurare a activităŃilor celor 178 de
preşcolari înscrişi la program prelungit şi a celor 90 de preşcolari înscrişi la
program normal Mai întreabă dacă nu s-ar putea face o rectificare de buget în
vederea alocării de fonduri acestei grădiniŃe.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că s-au făcut demersuri pentru
obŃinerea de bani în vederea construirii unei noi clădiri precizând totodată că în
această perioadă s-au adus îmbunătăŃiri la această grădiniŃă, urmând ca şi în
continuare să se facă tot ceea ce stă în putinŃa executivului pentru crearea unor
condiŃii optime în vederea desfăşurării activităŃii.
Domnul consilier Gligor Dorin Oliviu doreşte ca până la şedinŃa următoare
de consiliu să se prezinte o situaŃie exactă cu derularea acŃiunilor legate de
această grădiniŃă.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că ar fi bine să se prezinte
până la şedinŃa de consiliu viitoare şi o situaŃie privind creşterile demografice din
ultimii ani în municipiul Brad.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că aceste situaŃii vor fi
prezentate la şedinŃa de consiliu din luna noiembrie 2007.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, impozite şi taxe
locale şi de raportul Compartimentului Audit Intern din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu
15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin
Constantin) se adoptă Hotărârea nr.102/2007 privind rectificarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2007.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
DocumentaŃiei tehnico-economice„ReparaŃie clădire–Şcoala Generală
Mesteacăn, judeŃul Hunedoara”.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de

organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil
Emilian dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că este foarte binevenită
această investiŃie dar dumnealui propune ca la recepŃiile unor astfel de lucrări să
se manifeste mai mult interes atât din partea executivului primăriei municipiului
Brad cât şi din partea Consiliului local dând ca exemplu lucrările efectuate la
Şcoala de la Valea Brad unde deja nu se mai pot folosi utilităŃile.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că lucrările de la Şcoala de la
Valea Brad s-au derulat printr-un proiect guvernamental cu o firmă din
Timişoara drept urmare menŃionează dumnealui că ar fi bine să se ia legătura cu
această firmă până nu iese lucrarea din garanŃie.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu
15 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin
Constantin) se adoptă Hotărârea nr. 103/2007 privind aprobarea
DocumentaŃiei tehnico-economice „ReparaŃie clădire –Şcoala Generală
Mesteacăn, judeŃul Hunedoara”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
DocumentaŃiei tehnico-economice „Alimentare cu apă şi canalizare –Şcoala
Generală Mesteacăn, judeŃul Hunedoara”.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care

dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil
Emilian dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului InvestiŃii din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin Constantin) se
adoptă Hotărârea nr.104/2007 privind aprobarea aprobarea DocumentaŃiei
tehnico-economice „Alimentare cu apă şi canalizare –Şcoala Generală
Mesteacăn, judeŃul Hunedoara”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind valorificarea,
repartizarea şi exploatarea unor cantităŃi de masă lemnoasă din pădurile
comunale ale municipiului Brad – iniŃiat de primarul municipiului Brad .
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Biroului Urbanism Amenajarea
Teritoriului InvestiŃii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2

consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin Constantin) se adoptă
Hotărârea nr. 105/2007 privind valorificarea, repartizarea şi exploatarea
unor cantităŃi de masă lemnoasă din pădurile comunale ale municipiului
Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor
tarife pentru folosirea jocurilor de şah, remy şi table în incinta Casei de
Cultură Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Ciur Gheorhe precizează că ar fi bine dacă s-ar stabili
această taxă per oră.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că cei care folosesc aceste jocuri
sunt pensionari cu venituri mici şi este mai bine să rămână acest tarif per 1-2 ore
aşa cum a fost stabilit în proiectul de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul raportul Serviciului bugt, finanŃe, contabilitate, impozite şi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi
„pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin Constantin) se
adoptă Hotărârea nr. 106/2007 privind stabilirea unor tarife pentru folosirea
jocurilor de şah, remy şi table în incinta Casei de Cultură Brad .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Programului de ocupare a forŃei de muncă din rândul şomerilor din
municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.

Domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul raportul Compartimentului Resurse Umane din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte
de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2
consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin Constantin) se adoptă
Hotărârea nr. 107/2007 privind aprobarea Programului de ocupare a forŃei
de muncă din rândul şomerilor din municipiul Brad”.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea
spaŃiului cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă situat în cadrul
Dispensarului Policlinic Brad- Casei JudeŃene de Pensii Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno precizează că ar trebui să se facă
demersuri la Casa JudeŃeană de Pensii în vederea ocupării postului doctorului de
medicina muncii care a fost desfiinŃat menŃionând că sunt detaşaŃi medici de la
alte spitale dar care nu întotdeauna se prezintă la cabinet, astfel încât locuitorii
Bradului sunt purtaŃi pe drumuri sistemul cu concediile medicale fiind legat şi
de această parafă a medicului de medicina muncii.
În urma acestor discuŃii domnii consilieri îl împuternicesc pe domnul
primar Florin Cazacu pentru a purta corespondenŃă cu Casa NaŃională de Pensii
pentru ocuparea acestui post.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”,
2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin Constantin) se adoptă
Hotărârea nr.108/2007 privind atribuirea spaŃiului cu altă destinaŃie decât

aceea de locuinŃă situat în cadrul Dispensarului Policlinic Brad- Casei
JudeŃene de Pensii Hunedoara.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea
numărului de autorizaŃii taxi în municipiul Brad.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil
Emilian dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul consilier Costina Ionel Zeno îşi exprimă nemulŃumirea faŃă de
desfăşurarea activităŃii de taxi în municipiul Brad menŃionând că dumnealui nu
înŃelege de ce taximetriştii dacă sunt autorizaŃi de Primăria municipiului Brad
circulă în afara unităŃii administrativ teritoriale şi chiar peste hotare şi întreabă
care sunt autorităŃile care pot controla această activitate.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că taximetriştii pot fi verificaŃi
de A.R.R, R.A.R, PoliŃia Română şi persoanele desemnate prin dispoziŃia
primarului municipiului Brad şi mai menŃionează că aceştia au staŃia de
domiciliu pe raza unităŃii administrativ –teritoriale unde sunt autorizaŃi dar se pot
deplasa oriunde în Ńară şi peste hotare în baza legislaŃiei în vigoare.
Doamna secretar Epure Agnes precizează că după ce vor apărea Normele
Metodologice de aplicare a Legii taximetriei se va supune aprobării Consiliului
local un nou regulament de organizare şi funcŃionare a activităŃii în regim de
taxi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Comercial din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”,
2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin Constantin) se adoptă

Hotărârea nr. 109/2007 privind stabilirea numărului de autorizaŃii taxi în
municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea unei
garsoniere din imobilul „Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului,
nr. 2.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil Emilian dă citire raportului Comisiei
pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie socială şi de
agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul
consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru administraŃie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii
cetăŃenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul Radovici Emilian Teofil preşedintele Comisiei de cultură
precizează că în urma analizării cererilor comisia face două propuneri: doamna
Găndilă Elena şi domnul Popa Gheorghe.
Doamna secretar Epure Agnes distribuie domnilor consilieri buletinele de
vot cu cele două propuneri iar în urma numărării voturilor împreună cu
preşedintele de şedinŃă se constată că 13 voturi „pentru” sunt repartizarea
garsonierei domnului Popa Gheorghe şi 2 voturi „pentru” sunt pentru
repartizarea garsonierei doamnei Gândilă Elena.
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.
În urma votului secret cu 13 voturi „pentru” se adoptă Hotărârea nr.
110/2007 privind repartizarea unei garsoniere din imobilul „Bloc 105
garsoniere” situat în Brad, str. Spitalului, nr. 2.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
cumpărării suprafeŃei de 320 mp. de teren din imobilul situat în Brad, str.
Horea, nr. 17.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.

Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire raportului Comisiei pentru
administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la
proiectul de hotărâre prezentat .
Domnul consilier Oprinesc Fabian propune ca din comisia de negociere să
facă parte domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu- propunere aprobată cu 14
voturi „pentru”.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi ”pentru”, 2 consilieri
absenŃi (Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin Constantin) se adoptă Hotărârea nr. 111
/2007 privind aprobarea cumpărării suprafeŃei de 320 mp. de teren din
imobilul situat în Brad, str. Horea, nr. 17.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind asocierea
Consiliului local al municipiului Brad cu FundaŃia „Mara” din municipiul
Deva.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil
Emilian dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la
proiectul de hotărâre prezentat .

Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Serviciului Public de AsistenŃă Socială din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
absenŃi (Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin Constantin) se adoptă Hotărârea
nr.112/2007 privind asocierea Consiliului local al municipiului Brad cu
FundaŃia „Mara” din municipiul Deva .
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Planului Strategic de Dezvoltare Economico Socială din municipiul Brad
pentru perioada 2007- 2013.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil
Emilian dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la
proiectul de hotărâre prezentat .
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului RelaŃii cu Publicul şi Integrare
Europeană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 2 consilieri
absenŃi (Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin Constantin) se adoptă Hotărârea
nr.113/2007 privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare Economico
Socială din municipiul Brad pentru perioada 2007- 2013.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea
Programului manifestărilor cultural artistice dedicate „Serbărilor Toamnei
şi Zilei Persoanelor Vârstnice” în municipiul Brad.

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil
Emilian dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii cu privire la
proiectul de hotărâre prezentat .
Domnul primar Florin Cazacu precizează că perioada în care se vor
desfăşura aceste acŃiuni va fi 4-5 octombrie şi mai propune aprobarea modificării
sumei din 20 mii lei de la art. 2 în 25 mii lei- menŃionând totodată că există
prevederi bugetare în acest sens.
Mai menŃionează că Ziua persoanelor vârstnice se va sărbători în data de 5
octombrie începând cu orele 18.00, unde va avea loc o tombolă, un bal al
seniorilor care vor primi şi un sprijin financiar (ajutor de urgenŃă).
Domnul preşedinte de şedinŃă supune la vot propunerea făcută de domnul
primar Florin Cazacu care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nemaifiind alte discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul
preşedinte de şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu
modificarea propusă şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan,
Hărăguş Marin Constantin), 1 consilier lipsă vot (Cobori Sorina Gabriela) se
adoptă Hotărârea nr. 114/2007 privind aprobarea Programului
manifestărilor cultural artistice dedicate „Serbărilor Toamnei şi Zilei
Persoanelor Vârstnice” în municipiul Brad.
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unui
sprijin financiar domnului Holobâcă Gheorghe pentru tipărirea volumului
de poezie „Orologiul duminicii „.

Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil
Emilian dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier Mureş Mihai propune să i se aloce din bugetul local
suma de 1500 lei domnului Holobâcă Gheorghe pentru susŃinerea tipăririi
volumului „Orologiul duminicii” - propunere care cu 6 voturi „pentru” NU SE
APROBĂ
Domnul consilier Lazăr Felician propune să i se aloce din bugetul local
suma de 2000 lei domnului Holobâcă Gheorghe pentru susŃinerea tipăririi
volumului „Orologiul duminicii” - propunere care cu 4 voturi „pentru” NU SE
APROBĂ.
Domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu propune să i se aloce din bugetul
local suma de 1700 lei domnului Holobâcă Gheorghe pentru susŃinerea tipăririi
volumului „Orologiul duminicii” - propunere care se aprobă cu 12 voturi
„pentru”, 2 abŃineri (David Mihai, Oprinesc Fabian), 1 consilier lipsă vot(Cobori
Sorina Gabriela).
Domnul primar Florin Cazacu precizează că se vor aloca aceşti bani
domnului Holobâcă Gheorghe pentru susŃinerea tipăririi volumului „Orologiul
duminicii” cu condiŃia ca pe coperta cărŃii să se scrie că ” tipărirea volumului s-a
realizat cu ajutorul administraŃiei publice locale”.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Brad.
Nefiind discuŃii pe marginea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinŃă supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său şi cu 12 voturi
„pentru”, 2 abŃineri (David Mihai, Oprinesc Fabian), 2 consilieri absenŃi
(Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin Constantin), 1 consilier lipsă vot (Cobori Gabriela

Sorina) se adoptă Hotărârea nr.115/2007 privind aprobarea unui sprijin
financiar domnului Holobâcă Gheorghe pentru tipărirea volumului de
poezie „Orologiul duminicii „
Se trece la discutarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului local nr. 78/2007 privind concesionarea prin licitaŃie
publică a terenului în suprafaŃă de 2360 mp aparŃinând domeniului public
al municipiului Brad situat în satul łărăŃel.
Domnul preşedinte de şedinŃă dă cuvântul domnului primar Florin Cazacu
pentru a da citire proiectului de hotărâre, precum şi expunerii de motive în
calitatea sa de iniŃiator.
Domnul consilier Oprinesc Fabian dă citire raportului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi
privat, servicii publice şi comerŃ, care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre
iniŃiat, domnul consilier Kiszely Fabius Tiberiu dă citire raportului Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecŃia
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură care
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniŃiat, domnul consilier Radovici Teofil
Emilian dă citire raportului Comisiei pentru activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ,
sănătate, cultură, protecŃie socială şi de agrement care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat şi domnul consilier Mureş Mihai dă citire
raportului Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăŃii cetăŃenilor care dă aviz favorabil
proiectului de hotărâre iniŃiat.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt discuŃii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinŃă menŃionează că proiectul de hotărâre este
însoŃit şi de raportul 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 în ansamblul său şi cu 14 voturi
„pentru”, 2 consilieri absenŃi (Hărăguş Ioan, Hărăguş Marin Constantin), 1
consilier lipsă vot (Cobori Gabriela Sorina) se adoptă Hotărârea nr.116/2007
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 78/2007 privind
concesionarea prin licitaŃie publică a terenului în suprafaŃă de 2360 mp
aparŃinând domeniului public al municipiului Brad situat în satul łărăŃel.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume: Analizarea şi
discutarea unor cereri şi adrese:
adresa nr. 5546/2007 a Consiliului JudeŃean Hunedoara prin care se
aduce la cunoştiinŃa Consiliului local al municipiului Brad că, Programul
-

OperaŃional Sectorial de Mediu a fost aprobat prin Decizia nr. 3467/2007 a
Comisiei Europene, transmiŃând totodată coordonatele de contract ale
Organismului Intermediar din regiune în vederea implicării personalului în toate
activităŃile şi deciziile legate de proiectele de mediu .Domnul primar Florin
Cazacu precizează că aceste probleme sunt cuprinse în Planul Strategiei
Economico- Socială din municipiul Brad prezentat anterior.
adresa nr. 10006/2007 a SC APAPROD SA DEVA prin care S.C.
Apaprod S.A. Deva înaintează Consiliului local al municipiului Brad Avizul nr.
2720-2 /27.08.2007, împreună cu structurile pe elemente de cheltuieli pentru
preŃul la apă potabilă şi tarifele la canalizare şi epurare pentru municipiul Brad.
Prin această adresă se comunică faptul că A.N.R.S.C. a avizat preŃul la apă
potabilă şi canalizare în conformitate cu prevederile legale în vigoare iar
Consiliului local al municipiului Brad s-a înaintat această adresă în vederea
iniŃierii unui proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării preŃului la: - apa
potabilă la 1,90 lei/mc. (fără TVA)
- tariful la canalizare la 0,22 lei/mc. (fără TVA)
- tariful la epurare la 0,40 lei/mc. (fără TVA).
Domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează că ar fi bine dacă
domnul consilier Gligor Dorin Oliviu ar face o prezentare a celorlalte tarife din
judeŃ, menŃionând că gradul scăzut de încasare nu trebuie găsit printr-o majorare
de tarif.
Domnul consilier Gligor Dorin Oliviu precizează că, condiŃiile de cost
diferă de la un oraş la altul deoarece la HaŃeg, Călan, Simeria apa vine prin
cădere şi sunt alimentaŃi 120 de mii de oameni. Mai precizează că la Brad tariful
este cu 0,1 lei peste tariful Devei, Hunedoarei şi aproximativ egal cu tariful
HaŃegului.
În altă ordine de idei domnul consilier Duşan Gheorghe Adrian precizează
că ar fi mai bine dacă s-ar prezenta în scris pentru şedinŃa de consiliu următoare
o situaŃie structurată pe tarife în judeŃul Hunedoara.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că potrivit legii stabilirea,
ajustarea sau modificarea preŃurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu apă şi canalizare se poate face numai cu respectarea cumulativă a
următoarelor condiŃii.1. existenŃa contorizării la utilizatorii finali şi 2. analiza şi
acordul autorităŃilor administraŃiei publice locale implicate pentru aplicarea
preŃurilor şi tarifelor administraŃiei publice locale implicate pentru aplicarea
preŃurilor şi tarifelor compuse .
Mai menŃionează că doar după analizarea de către Consiliul local a fişei de
fundamentare prezentată de către operator, după exprimarea acordului, doar
atunci se transmite spre avizare ANRSC-ului structura pe elemente de cheltuieli
la apa potabilă şi abia după ce acest tarif este avizat de către ANRSC este
prezentat Consiliului local în vederea iniŃierii unui proiect de hotărâre pentru
aprobarea preŃului la apa potabilă, canalizare şi epurare pentru municipiul Brad.

În altă ordine de idei domnul primar Florin Cazacu precizează că înainte
ca operatorul să solicite Consiliului local iniŃierea unui proiect de hotărâre să
respecte şi să întrunească toate condiŃiile impuse de lege.
Domnul consilier Mureş Mihai precizează că dumnealui este împotriva
iniŃierii unui proiect de hotărâre pentru aprobarea preŃului la apa potabilă,
canalizare şi epurare pentru municipiul Brad şi solicită prezentarea în scris
pentru şedinŃa de consiliu viitoare un program de restructurare a SC Apaprod
SA.
Domnul primar Florin Cazacu solicită domnului director Gligor Dorin
Oliviu să prezinte câte angajări s-au făcut în ultimul an la SC Apaprod SA.
Domnul director Gligor Dorin Oliviu precizează că va prezenta această
situaŃie la şedinŃa de consiliu viitoare deoarece acum nu cunoaşte situaŃia exactă.
Domnul consilier Savu Vasile precizează că poate dumnealui să
lămurească această situaŃie şi aduce la cunoştiinŃa domnilor consilier faptul că
anul trecut au plecat 20 de oameni iar la Serviciul contabilitate şi la Serviciul
Tehnic a rămas numai câte o persoană fapt pentru care la Serviciul Contabilitate
au fost angajate două persoane din Brad iar la Serviciul Tehnic au fost transferate
două persoane de la Deva.
Domnul primar Florin Cazacu precizează ca până la şedinŃa viitoare de
consiliu să se solicite în scris SC Apaprod SA Deva o adresă prin care să
demonstreze că s-a modificat structural costul sau cantitatea produsă,
transportată sau distribuită ori sau modificat condiŃiile de producŃie.Precizează
că documentaŃia prezentată nu este relevantă privind oportunitatea majorării
tarifului.
-adresa nr. 295/2007 a GrădiniŃei ,, Floare de ColŃ” Brad prin care se
solicită Consiliului local al municipiului Brad sprijinul pentru îmbunătăŃirea
condiŃiilor pentru preşcolarii înscrişi în număr foarte mare la această grădiniŃă –
situaŃie care s-a discutat la primul punct înscris pe Ordinea de zi .
- cererea nr. 7955/2007 a foştilor salariaŃi ai I.M. Barza prin care aduce
la cunoştiinŃa Consiliului local al municipiului Brad intenŃia de a se constitui
într-o asociaŃie cu scopul de a tipări o carte despre fosta Mină Barza care să
cuprindă cu prioritate referiri la cauzele care au condus la încetarea activităŃii
acesteia solicitând în acest sens un sprijin financiar .
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că din punctul dumnealui de
vedere este binevenită această iniŃiativă dar ar fi bine ca această monografie să
fie realizată sub îndrumarea unui specialist.
- Cererea nr. 12107/2007 A sc TOFA DI ISIDORI SRL BRAD prin care
se solicită acordul de principiu în vederea concesionării terenului şi a facilităŃii
WC public în vederea construirii şi modernizării pentru realizarea unei investiŃii
de alimentaŃie publică în zonă.

În urma analizării adresei domnii consilieri propun ca pentru şedinŃa de
consiliu următoare să se prezinte un proiect amănunŃit a ceea ce se doreşte a se
face acolo.
- Cererea nr. 12191/2007 a domnului Jurca Nicodin prin care se solicită
închirierea clădirii situate între Bibliotecă şi Blocul 105 garsoniere în vederea
amenajării unui mic atelier de croitorie în acest spaŃiu care în momentul de faŃă
nu are nici o destinaŃie.
În urma analizării adresei domnii consilieri propun ca pentru şedinŃa de
consiliu viitore să se iniŃieze un proiect de hotărâre privind închirierea prin
licitaŃie publică a acestui spaŃiu.
Se trece la următorul punct înscris pe ordinea de zi şi anume Diverse.
Domnul preşedinte de şedinŃă întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt.
Se înscriu la cuvânt domnii consilieri:Ciur Gheorghe, Radovici Emil Teofil,
Oprinesc Fabian, Adam Nicolae.
Domnul consilier Ciur Gheorghe precizează că că ar trebui să se ia o
măsură în ceea ce priveşte circulaŃia pe porŃiunea de stradă de la Şcoala Horia,
Cloşca şi Crişan şi Colegiul NaŃional Avram Iancu deoarece dimineaŃa este
aproape imposibilă circulaŃia pe această stradă.
Domnul consilier Radovici Teofil Emilian precizează că ar fi bine dacă sar gândi un Studiu de sistematizare a circulaŃiei în acest municipiu care a devenit
un coşmar .
Domnul primar Florin Cazacu precizează că pentru început se va amplasa
un semafor în apropierea magazinului PLUS.
Domnul consilier Oprinesc Fabian revine la solicitarea dânsului de a se
rebilita scările care fac legătura str. Vânătorilor cu str. Decebal prin dreptul
magazinului Racova deoarece au un grad avansat de deteriorare şi este aproape
imposibilă traversarea acestora.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că se vor lua măsurile necesare
de către executivul Primăriei municipiului Brad.
Domnul delegat sătesc Adam Nicolae solicită montarea unei lămpi
electrice la cele două blocuri de la Ruda Brad.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că tocmai se derulează un
proiect de sistematizare a iluminatului public în municipiul Brad şi ca atare se va
amplasa şi acolo o lampă electrică.
Domnul primar Florin Cazacu precizează că a avut o discuŃie cu
conducerea celor de la Institutul Geologic Român în vederea gestionării florilor
de mină de la Muzeul Aurului din Brad. Mai precizează că în viitor se vor întruni
într-o şedinŃă atât reprezentanŃi ai Primăriei, ai Consiliului local cât şi ai
Institului Geologic respectiv domnul Ştefan Marincaş în vederea înfiinŃării unei
structuri organizatorice în vederea administrării tuturor exponatelor la Brad fără
a fi preluate şi duse la Bucureşti.

Nemaifiind alte discuŃii domnul preşedinte de şedinŃă declară închise
lucrările şedinŃei ordinare a Consiliului local al municipiului Brad din data de
28.09.2007.
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